
Med et trecifret millionbeløb over de næste 2 år tager Team Essex afsæt til en 
spændende sæson udenfor landets grænser. 
 Vor klubmester i DTC John Nielsen fortæller mere om Essex’s planer på klub-
aftenen den 10. april i Skjød Forsamlingshus - læs mere inde i bladet. 
(Foto DTC-net – Essex grafik)
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Med dette blad i hånden er AAS trådt ind 
i en ny æra omkring kommunikation. Vi 
har – som du ganske sikkert har bemærket 
– gearet op omkring informationerne via 
vores hjemmeside og med dette første af 
fire blade i år, følger vi så op med nyhe-
der, tekster og denne leder, der også i 
fremtiden vil være med til at sætte AAS 
på landkortet. 
 Klubben mener med dette initiativ, at 
være både dagsaktuel på hjemmesiden og 
på forkant med information, der rækker 
lidt videre end blot det at være i det flygti-
ge cyber space. Jeg er sikker på, at denne 
form for kommunikation er noget, der vil 
falde i god jord ved vore medlemmer.  
 Det moderne ord og populistiske ord 
for kommunikation er i øvrigt dialog, som 
bruges i flæng. Også bare når man vil 
fortælle noget til andre – uden at lytte til 
hvad de nu måtte have at sige.  
 Jeg vil gerne her benytte lejligheden til 
at fortælle, hvad jeg og klubben mener 
med dialog, som er et modeord i vores 
Union, men som sjældent udmønter sig i 
praksis til gavn for flere parter.  
 Dialog er, når man taler sammen i for-
søget på at løse et problem. Det kan være 
et fælles problem – det kan være et pro-
blem, som kun den ene part har. Hvis man 
ikke i sådanne situationer har lyst til at 
løse modpartens problem, er det da i or-
den for os – man skal så blot ikke tro, at 
man behersker dialog! 
 Lad mig give et eksempel. Sidste år 
fandt AAS ud af, at klubben, sammen 
med de to andre asfaltbaner, betalte for 
meget i forhold til Unionens budget for 
afgifter til baneløb. Det var et problem i 
vores forhold til promotor Peter Elgaard, 
der ikke kunne forstå, hvorfor han skulle 
brandbeskattes i forhold til andre sports-
grene i DASU. Vi skrev så til Unionen for 

at pege på problemerne – og fik absolut 
ikke nogen indbydelse til dialog. Tværti-
mod. 
 Vi måtte så bruge en forfærdelig masse 
kræfter på den sag - kræfter, der kunne 
være brugt på så meget andet. Kræfter 
som også affødte så mange negative reak-
tioner, at nogen helt mistede udgangs-
punktet, som jo var, at klubben ønskede at 
pege på et problem, som gerne skulle lø-
ses ved dialog. – Og på en afbalanceret 
måde i forhold til helheden. Igen faldt de 
ord på klippegrund, som der står i verdens 
mest solgte bog – det er på sin vis fint nok 
– men så skal man ikke komme og sige, at 
man vil dialog i DASU.  
 Dialog eller kommunikation er også, at 
man udtrykker sig forståeligt i forhold til 
hinanden. Her må vi erkende, at det står 
sløjt til på nogle områder. Ja, måske er vi 
nået så langt, at vi er ved at skrive os ihjel 
– ensidigt og uden hensyn til modtagerne 
af informationerne. Når vi f.eks. kører et 
asfaltbaneløb, er vi tvunget til at skrive 
side op og side ned for at opfylde kravet 
til tillægsregler i reglementet. Hvorfor? – 
Det hele står der jo i forvejen ud over dato 
for løbet og tidsplan.  
 Det eneste formål vi kan se med sådan-
ne skriverier er, at vi har noget at dunke 
kørerne oven i hovedet med, når de ikke 
lige gør, hvad der står i det skrevne. Det 
er dårlig kommunikation, og det har slet 
ikke noget at gøre med dialog om det at 
køre et løb – som jo da i sidste ende må 
være det væsentlige.  
 Aktuelt har vi et par forslag fremme i 
banesporten. Uden at komme ind på hvad 
de drejer sig om, kan vi sige, at vi har 
kommunikeret et problem til rette ved-
kommende – men igen mangler indbydel-
se til dialog. Det er da for fattigt.  

Jens Munkholm 

Dialog??
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Aktiviteter februar – maj 
Torsdag den 27. marts 
Obligatorisk baneofficials aften 
Jyllandsringen kl. 19:30 (mødepligt) 

Lørdag den 29. marts 
Flagofficialskursus 
Jyllandsringen kl. 10:00 
Tilmelding: Per Leth  

Torsdag den 10. april 
Klubaften med John Nielsen 
Skjød Forsamlingshus kl. 19:30 

Søndag den 13. april 
Klubrally i Odder 

Lørdag/søndag den 26-27. april 
DTC præsentation - Jyllandsringen 

Lørdag/søndag den 3-4. maj 
Åbningsløbet - Jyllandsringen 

Testdag på Jyllandsringen 
April/maj måned - dato er pt. ikke fastlagt. 

Yderlig information om klubbens aktivite-
ter, firkantturnering, rally mv. findes på 
www.bilsport.dk - eller tilmeld dig til vor 
E-mail service. 



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 Uni-
on, således at der reelt kun er kr. 150,- 
tilbage til AAS. 
 For første gang har kassereren imidler-
tid valgt at gøre brug af vedtægternes § 5 
stk. b., hvorefter bestyrelsen efter kassere-
rens indstilling kan bevilge nedsat kontin-
gent, hvor særlige forhold måtte tale for 
det. 
 Kassereren har derfor valgt – med be-
styrelsens accept – at give rabat til yngre 
og ældre medlemmer, således at kontin-
gentsatserne for 2008 er følgende: 

Alm. Medlemmer:                                       
kr. 475,- 

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

 Betalingen kan ske på følgende måder: 

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

 HUSK – for at medlemskortet giver 
gratis adgang til vore løb på Jyllandsrin-
gen skal det være forsynet med foto samt 
Post Danmarks- eller kassererens kvitte-
ring, 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. 

Betaling af kontingent for 2008  

HUSK kontingentet skal være betalt senest den 15/2 - ellers modtager du ikke me-
re klubbladet, Autosport, og du kan ikke indløse kontingent ved DASU. 



Nu er det snart tid igen, til at høre lidt om, 
hvad sæsonen kommer til at byde på. Er 
der ændringer i regler eller afvikling, så er 
det stedet at høre om det. Du får også et 
overblik over hvilke klasser, vi får fornø-
jelsen af til hvilke løb, og de sidste rygter 
om biler og kørere vil sikkert også blive 
diskuteret over kaffen.. 

De medlemskort/girokort som er frem-
sendt til Jan Præstekjær til laminering 
mv. vil blive udleveret på mødet. 

Jan Præstekjær

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 - læs 
mere om betaling af kontingentet andet-
steds i bladet. 

Få medlemskortet lamineret og forsy-
net med foto og gyldig officials label
Når kontingentet er betalt sender du gi-
ro/medlemskortet frem til Jan Præstekjær, 
Grøndalsvej 50 3.sal mf., 8260 Viby J., 
dog bedes du forinden tjekke, at vi har dit 
foto på hjemmesiden www.bilsport.dk  
under baneløbs sektionen. 
 Såfremt du ikke kan finde dit foto eller 
du ikke er tilfreds med det foto vi har, 
bedes du venligst medsende et vellignen-

de portrætfoto. Har du et digitalt foto kan 
du i stedet sende det pr. e-mail til kurt-
ch@webspeed.dk. 
 Dit medlemskort vil derefter blive udle-
veret i lamineret stand, og forsynet med 
foto og gyldigt officials label for 2008 på 
officialsmødet den 27/3-08. 
  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 e-mail ser-
vice
Har du en e-mail adresse – så tilmeld dig 
klubbens nye e-mail service, således at vi 
har mulighed for at give dig nu og her 
information i forbindelse med klubbens 
arrangementer. Læs mere om e-mail ser-
vicen andetsteds i bladet. 

Baneofficals – vigtig information! 

Husk obligatorisk offici-
als aften - torsdag 27/3-
08 kl. 19:30 



Dorthe & Hanne – den-
ne gang alias ”BAN-
AnAs” vender stærkt 
tilbage som banesports 
skribenter på hjemmesi-
den og klubbladet, efter 
en pause på flere år… 

 Ligesom en boome-
rang, så kommer vi til-
bage igen. Vi har sagt ja 
til at igen at forsøge os 
med at skrive om bane-
sporten i Århus Auto-
mobil 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. 

Mange motorsportshilsner og på gen-
syn  Dorthe Kristensen & Hanne Busck 
4063 1826 - 5134 2402 Alias BAN-AnAS 

G´day mate! 

For såvel hjemmeside som klubblad be-
står af Jan Præstekjær som er ansvarsha-
vende redaktør for AAS-RUNDT og sør-
ger for at bladet bliver trykt og distribue-
ret til medlemmerne. 
 Dorthe Kristensen og Hanne Busck 
skriver om banesporten og vore bane-
sportsmedlemmer og officials. 
 Bjarne Andersen tager sig af stoffet 
vedr. orienteringsløb og økonomiløb. 
 Kurt Christensen tager sig indtil videre 
af rally-stof, sørger for at hjemmesiden 
www.bilsport.dk løbende bliver opdate-
ret , laver layoutet til klubbladet, og prø-

ver efter bedste evne at lege fotograf. 
 MEN - vi får kun en aktiv og spænden-
de hjemmeside og klubblad, hvis vore 
medlemmer løbende sender historier, fo-
tos mv. om de oplevelser de har haft i 
forbindelse med vor hobby - bilsporten. 

Materiale mv. til klubblad og hjemmeside 
bedes fremsendt til Kurt Christensen på e-
mail kurt-ch@webspeed.dk. 

Redaktionens e-mail adresser og tlf. num-
re findes bagerst i blad 

Den nye redaktion 



Efter 6 år i Danish Touring Championship 
med over 100 podieplaceringer, hvoraf de 
42 gange har været øverst på skamlen, har 
teamejer Peter Halvorsen fundet det pas-
sende at finde nye udfordringer uden for 
landets grænser

Vi har formået at få teamchefen John Ni-
elsen at komme til klubaften den 10. april 
kl. 19.30 i Skjød Forsamlingshus og for-
tælle om teamets spændende planer. Da 
der sikkert bliver ”run” på den aften, kan 

det anbefales at komme i god tid, og skul-
le man undervejs blive tørstig eller sulten 
er der også råd for det, idet drikkevarer, 
franskbrød med rullepølse, og sågar kage 
kan købes for rimelige penge. 

Skjød forsamlingshus ligger på adressen 
Bygaden 25, Skjød pr. Hammel. Der er 
ganske få parkeringspladser uden for for-
samlingshuset, men bag den lokale ande-
dam findes der yderligere parkeringsmu-
ligheder . 

Klubaften med John Nielsen 



Sæt krydser i kalenderen  
Næste år kalender blev offentliggjort 1. 
December. Den har vi kigget lidt i, og det 
er særligt med henblik på, hvad der kom-
mer til at foregå på Jyllands Ringen i Re-
senbro. 

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 må-
ske 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 Pigegar-
de 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

Opretning af alle typer fælge. 
Specialfælge og MC 
Alu samt magnesium.

Polering af fælgkanter. 

Af- og opdrejning samt  
Opbøsning af fælge. 

Al dreje-, smede- og
maskinarbejde udføres.

L.M Opretning / Maskinværksted 
v/ Lars Mogensen 

Mausingvej 8 8600 Silkeborg 
Tlf. 86 85 50 74 eller 21 48 54 74 

www.lmopretning.dk 



DTC / AAS har nu offentliggjort hvilke 
klasser der skal deltage ved DTC arrange-
menterne i 2008 på Jyllandsringen, Pad-

borg Park, Ring Djursland og Sturup Ra-
ceway - se oversigten nedenfor... 

26-27/4 - Jyllandsringen 03-04/5 - Jyllandsrin-
gen 

17-18/5 – Ring Djurs-
land

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 – Jyllandsrin-
gen 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 – Redu-
ceret 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 – Jyllandsrin-
gen 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

Hvilke klasser skal køre i 2008 



Vi har spurgt vore rallykørere om deres 
planer for 2008, og viderebringer de in-
formationer redaktionen har støvet op. Vi 
starter med... 

Henrik Vestergård - en af Danmarks 
bedste andenkørere 
- fik i 2006 en 12. 
plads generelt i DM 
og en 3. plads i 
Super 1600 sam-
men med Anders 
Lysen i en Suzuki 
Swift. I 2007 blev 
det til en 6. plads 
generelt og en 1. 
plads i grp. A 

1601-2000 ccm sammen med Tim Svan-
holt i en VW Golf GTI.  
 I 2008 sker der spændende ting og sa-
ger, idet Peugeot Sport Danmark har valgt 
Brian Madsen (Slagelse) og Henrik til at 
køre en splinterny fabriksproduceret Peu-
geot Super 2007 med 280 hk i samtlige 
DM-afdelinger.  
 Målet er naturligvis at vinde gene-
ralklassementet i DM – og hvorfor ikke – 
Henrik er jo gået fra en 12. til en 6. plads, 
så en 1.plads i 2008 vil jo være udtryk for 
en passende udvikling.  
 Derudover regner Henrik med at køre et 
par løb i Holland i Brian’s Peugeout 106 
Maxi, samt diverse rallysprint her i Dan-
mark.  
 Ingen tvivl om at Henrik kan se frem til 
en travl og spændende sæson, idet Henrik 
også skal være med til at planlægge og 
afvikle klubbens rally den 18/10, og lige 
hjemkommet fra et OF 324 kursus er han 
også klar til at kaste sig over den opgave. 
 Læs Peugeot Sport Danmarks presse-
meddelelse på Motorsporten.dk . 

Morten Lund har købet Peter Kiil´s Sa-
xo, og solgt sin grønne 106’er til Falster, 
hvor den formodentlig skal køre klubrally. 
 Morten fortæller… vores planer er at 
fortsætte i team sammen med Peter Kiil, 
som har købt en ny og hurtigere Saxo. Så 
det vil forhåbentlig give os nogle fordele 
og lidt opmærksomhed til løbene. Vi ry-
ger dermed en klasse op til til Klasse E op 
til 1600 ccm. 
  Efter planen bliver pladsen i passager-
sædet udfyldt af Suna Schwaen, som også 
var med i sidste del af sidste sæson. Vi 
har haft et rigtigt godt samarbejde, og jo 
mere vi lærer hinanden at kende, jo hurti-
gere vil vi sikkert kunne køre. Hvis pen-
gene til det, så kører vi en række DM-løb 
og sikkert også et par regional rallies. Vi 
vil meget gerne køre south-swedish-rally 
og nogle tyske løb, så vi krydser fingre for 
at der kommer en løsning med de nye 
rallyplader i udlandet. I øvrigt håber vi 
ellers bare på at der bliver anlagt nogle 
flere grusveje i Danmark, så vi kan kom-
me ud og køre noget grus, for det er klart 
vores force og helt sikkert det sjoveste! 

Peter Kiil - klubmester i 2007 - har købt 
en ny Saxo og glæder sig til teamsamar-
bejdet med Morten Lund. Peter forventer 

Vore rallykøreres planer for 2008    



at køre  alle DM rally, regional rally, nogle 
rally sprint og måske et par rally i Tysk-
land.  
 Peter fortsætter samarbejdet med Peter 
Rølling i andenkører sædet – for som Pe-
ter siger – jeg har ikke fundet en god 
grund til at smide ham ud endnu! 

Anders Mortensen har solgt sin Saxo – 
om det var fordi han blev slået af ærkeri-
valen Peter Kiil i kampen om klubmester-
skabet vides ikke! Men Anders vil gerne 
prøve noget nyt med flere hestekræfter, og 
spekulerer på at købe en Bane Clio, og 
præparere den til rally, men også en kitcar, 
som Anders pt. ikke vil røbe navnet på er i 
tankerne. Hvad det ender med afhænger 
som så meget andet af økonomien. 
 Men alt tyder på at Anders sammen 
med andenkøreren Søren Iversen kommer 
til start i en ny klasse i år, og dermed und-
går at deltage i den interne AAS konkur-

rence i gruppe N 1401-1600 ccm klassen. 

Børge Jensen – klubbens kendte anden-
kører - som i 2007 blev klubmester og 
danmarksmester sammen med Frank Niel-
sen (Horsens) i klassen 0-1400 sport, skif-
ter Peugeot’en ud med en nyindkøbt Ci-
tröen C2 kitcar, som man er i fuld gang 
med at præparere fra bunden, og Frank har 
lige været i Frankrig for at hente en donor-
bil til stumper og reservedele. 
 Makkerparret forventer at køre alle DM 
løbene mm., men meget afhænger af hvor-
dan det går med indkøringen af den nye 
rallybil.  

Ole S. Bengtsen skriver - planen for året 
2008 er at deltage i Rally GP i Kongens-
bro, Fårvang som vanligt, Minirally på 
Als + det lokale Minirally. 
 Derudover meget gerne lidt Rallye 200 
i Tyskland, men det vides endnu ikke 



hvorvidt deltagelse er muligt (det er noget 
med løbsstatus). 
 Yokohama turneringen er ligeledes en 
mulighed. Et enkelt DM Rally, hvis pen-
gekassens indhold rækker. 
 Bilen er en velkendte, pålidelige røde 
Ford Escort. (0-1400 ccm grp. H) - denne 
får lige en opstrammer, hvad angår brem-
ser. Motoren forventes (hvis de rigtige 
bolte dukker op) at få endnu flere kræfter 
med yderligere optimering. 
 Min mangeårige co-driver Mette Knud-
sen fra RAS er stoppet, men min søn er nu 
gammel nok til højresædet til sprint og 
klubrally. Til Rally har jeg en aftale med 
en særdeles kompetent 2. kører. 

John Edison fortæller - min sæson bliver 
endnu et år i klubrally, jeg fortsætter i 
klasse 1, hvor jeg går efter guldet i jfm, 
hvilket der skulle være en mulighed for. 
 Jeg fortsætter i min Peugeot 106 GTI, 
og hvis jeg kan finde tempoet fra de sidste 
3 løb, skulle der være store chancer for at 

nå mit mål om et jfm mesterskab. Min far 
Michael Jørgensen tager endnu et år som 
andenkører, og vi forventer at deltage i 
alle jfm løbene, Mads Kjærs mindeløb, og 
andre klubrally alt efter hvad budgettet 
kan klare.                       Kurt Christensen

Klubmesterskabsdatoer
Klubrally - 2008 
24/3  Mads Kjærs Mindeløb, Lemvig. 
13/4  AAS, Odder. 
25/5  JFM, Randers. 
2/8  Fejden, Bramming. 
Nov.  AAS, klubrally 

Rally - 2008 
31/5  Horsens 
17/8  Nordborg, MSS 
27/9  Fyn 
18/10 AAS 



Bernd fortæller: ” Jeg er ved at udtænke 
de første finurlige finter, og det ser ud til, 
at lodsejerne er meget flinke i området, 
så der skal nok blive noget at se til for 
både førere og observatører. Jeg har alle-
rede nu fået nogle meget gode tilladelser, 
så det skal nok blive nogle fine løb med 
mange gode detaljer” slutter den erfarne 
rutelægger, Bernd Thrysøe. 
 Begge dage hedder løbene Shell Rode-

lund Løbene og 
fælles for begge løb 
er, at der både er 
start og mål fra 
Shell i Rodelund v/. 
Tineke Skjærbæk. 
Fredag d. 6. juni 
køres en afdeling 
om DM og JFM i 
O-løb.  

Den jyske Firkantturnering 2008 
DJF er et samarbejde mellem klubberne 
SMOK, RAS, BOAS og AAS. Formålet 
med turneringen er at fremme interessen 
for bilorienteringsløb i klubbernes områ-
de. Det er ikke kun deltagere fra de arran-
gerende klubber, der kan deltage i turne-
ringen, da den er åben for alle med DASU 
licens.  
 I 2008 består turneringen af ikke færre 
end 10 løb. BOAS og AAS laver hver 4 
løb, og SMOK og RAS står for et løb 
hver. Første løb i 2008 køres i BOAS 
mandag d. 19. april. Onsdag d. 23. april er 
det SMOK, der laver løb. Mandag d. 5. 
maj er det igen BOAS og mandag d. 19. 
maj er det årets første O-løb i AAS, der 
løber af stabelen. AAS-løbet laves af An-
ne og Henrik Møller-Nielsen, og mon 
ikke løbet bliver kørt i omegnen af deres 
bopæl ved Allingåbro? Det er, så vidt det 
vides, mange år siden Anne og Henrik har 
lavet et bilorienteringsløb, så det bliver 
spændende at se, hvad de disker op med. 
Hvis jeg kender dem ret, bliver der indtil 
flere generationer af den motorsportsglade 
familie involveret i løbet. – For det er vel 
ikke for tidligt, at børnene, Malene og 
Martin, lærer at lave motorløb? Det sidste 

løb i foråret bliver også i AAS, og denne 
gang er det Hans Ole Nielsen, der har 
lovet at arrangere løbet mandag d. 16. 
juni.
 Efterårets første løb er i BOAS mandag 
d. 4. august. Derefter er det igen AAS, der 
laver løb torsdag d. 21. august. Denne 
gang er det med Bernd Thrysøe som rute-
lægger. Mandag d. 1. september er det 
BOAS og torsdag d. 13. november, er 
Bernd atter klar med et løb.  
 Finalen i DJF er i RAS søndag d. 28. 
december og efter løbet, bliver de mand-
skaber, der har vundet noget, belønnet 
med fine præmier for deres gode kørsel. 
Fælles for alle løb er, at der fra hvert løb 
går 20,- kr. fra alle startende mandskab til 
præmier, så det giver penge til nogle me-
get fine pokaler.  
 Tillægsregler og tidsplan for Firkanttur-
neringen finder du på vor hjemmeside 
www.bilsport.dk. 
  Løbene i DJF kommer også til at tælle 
til klubmesterskabet i AAS. Reglerne for 
KM offentliggøres senere, da AAS´s O-
udvalg lige skal fintænke over, hvordan vi 
laver en retfærdig KM-turnering. 

Bjarne Andersen

Dobbelt DM/JFM i O-løb 



 Løbslængden er mellem 35 og 60 kilo-
meter og første bil starter fra Shell i Rode-
lund kl. 18.00. Korteste rute skal køres af 
de udenlandske NEZ deltagere, men hvis 
vi kender Bernd ret, er de blot 35 km nok 
til at deltagerne får rigeligt at se til og 
masser at strafpoint. 
 Om lørdagen, d. 7. juni, starter første 
bil kl. 14.00 og her gælder det først og 
fremmest kampen om point til årets første 
afdeling af NEZ. Det sidste nye er at løbet 
om lørdagen, nu også kommer til at tælle 
til DM/JFM. Det var oprindeligt ikke me-
ningen, at AAS skulle lave et dobbelt 
DM/JFM arrangement, men på grund af 
den noget tynde løbskalender, er det be-

sluttet at opgradere lørdagens løb, til også 
at tælle til denne turnering. I lørdagens 
løb skal deltagerne ud på nogle lidt længe-
re ruter og det skal nok blive sent, inden 
alle deltagere er i mål fra ruterne, der er 
mellem 55 og 75 kilometer lange. 
 Mogens Buur har allerede nu lavet en 
hjemmeside til løbet, og der kan ses flere 
fakta om Shell Rodelund Løbene på vor 
hjemmeside www.bilsport.dk .

Bjarne Andersen

Gamle vitser fra AAS-nyt 
Klubbens revisor går pt. med stok! Han 
faldt over en fejl i regnskabet! 



På trods af skarp konkurrence fra semifi-
nalen i håndbold var 75 veloplagte med-
lemmer mødt frem til den årlige præmie- 
og klubfest i Jyllandsringens lokaler. 
 Og stemningen blev ikke mindre, da 
man under spisningen erfarede, at Dan-
mark vandt og for første gang i 41 år kom 
i EM-finalen. 
 Per Leth var som sædvanlig aftenens 
toastmaster, og afviklede sammen med 
sønnen Mikael et flot billed- og lydshow i 
forbindelse med overrækkelsen af årskrus 
og pokaler til klubmestrene samt klubbens 
DIF mestre. 
 Traditionen tro var der lodtrækning 
om 2 kørerkurser udsat af FDM, og her 
var Per Leth så heldig at vinde et FDM 
kørekursus – onde tunger påstod at det 
nok var på tide at han fik noget undervis-
ning i at køre bil! Den anden præmie som 
var et spændende racerkursus med rigtige 
racerbiler blev vundet af Knud Holst, og 
Knud’s officials venner lovede straks at 
stille op som flagofficials på dagen – om 
det er for at give ham det røde flag vides 

ikke! 
 DTC – repræsenteret ved Jesper Niel-
sen – havde denne gang valgt at give 
klubben årets officials pris, som en hyl-
dest til klubbens 50 års fødselsdag. Jens 
Munkholm takkede for prisen, som han 
rettelig mente tilhørte klubbens baneoffi-
cials, for det store arbejde de udførte i 
forbindelse med afviklingen af DTC løbe-
ne.
 Efterfølgende har Jens understreget at 
officials prisen på kr. 5.000 ikke havner i 
AAS’s kasse, men vil blive brugt til gavn 
for baneofficials i løbet af 2008. 
 Under festen gik snakken naturligvis 
om alle hånde rygter om nye kører og bil 
konstellationer til den kommende sæson, 
men nogle facts kom der dog på bordet, 
således kunne Kim Lund Johansen be-
kræfte at han stiller op i DTC-klassen, 
idet Kim har købt den grønne Seat Leon, 
som Michel Nykjær vandt europamester-
skabet i. Kim fortsætter i team Womans 
World, så mon ikke bilen bliver malet 
lyserød!         Kurt Christensen 

Hyggeligt samvær ved klubfesten 



som desværre ikke kunne komme til  præ-
mie uddelingen ved årets klubfest, lørdag 
den 26/1… 
 Det er med stor beklagelse at jeg ikke 
kan komme og hygge med jer, jeg havde 
set frem til aftenen i aften, men min kære-
ste havde andre planer, og da hun lige har 
født en lille kaptajn og hormonerne ikke 
er helt på plads turde jeg ikke gå imod 
hendes beslutning (griner).. 
 Nu da Pro Four Racing holder et lille 
sabbat år står jeg uden en Clio. Jeg har 
været utrolig glad for at køre for Pro Four 
Racing, og håber at vende tilbage igen, 
når de er klar. 
 I år vil jeg køre den fulde serie i DEC 
på Padborg og Djursland Ring. Derudover 
kører jeg også den fulde serie på Nüren-
burg Ring – det er også endurance race, 
hvor vi kører henholdsvis 4 og 6 timer. Til 
det formål har jeg anskaffet mig en fa-
briksbygget Alfa 147 diesel med ca. 220 
hk og 440 nm ved 1500 omdrejninger, så 
der bliver travlt med at skifte gear. 

 Jeg vil gerne benytte lejligheden til at 
takke alle officials for deres professionelle 
måde at håndtere os på ude på banen. Det 
er tydeligt at se, at der er sket noget på det 
område de sidste mange år – tak for det. 
Skulle der side nogle dommere blandt 
gæsterne til klubfesten skal i vide det 
samme gælder for jer (selv om vi jo ikke 
altid er enig – før jeg kommer hjem og ser 
det på tv)! 
  Sidst men ikke mindst er der jo Aarhus 
Automobil Sport, jeg tror – nej jeg ved at 
man skal kigge længe og langt for at finde 
en klub, der er så engageret i sine med-
lemmer som I er. Det er altid en fornøjelse 
at være medlem i jeres klub. En personlig 
tak vil jeg gerne give til Jens Munkholm 
og Per Leth – det er da fantastisk hvad de 
gør for os kørere! 
 Kan i nu alle have en godaften og hyg-
ge jer.                              Brian Mikkelsen

En hilsen fra Brian Mikkelsen 

Årets officials pris gik til 
klubben - men... 
 Ved årets klubfest den 26. januar havde 
DTC – repræsenteret ved Jesper Nielsen 
– noget utradionelt valgt at give årets 
officials pris til AAS, som en hyldest til 
klubbens 50 års fødselsdag.  

Jens Munkholm takkede på AAS’s veg-
ne for prisen, som han rettelig mente 
tilhørte klubbens baneofficials, for det 
store arbejde de har udført i forbindelse 
med afviklingen af DTC løbene i 2007. 

Efterfølgende har Jens understreget at 
officials prisen på kr. 5.000 ikke havner 
i AAS’s kasse, men vil blive brugt til 
gavn for baneofficials i løbet af 2008.  



Fotos fra klubfesten 

Fotos : Jesper Skjødt - alle fotos findes i fotogalleriet på www.bilsport.dk 



Når man kigger på løbskalenderen for 
2008, er der endnu ikke planlagt nogle 
UM afdelinger i økonomi-løb. Der er dog 
sat nogle Ø-løb på kalenderen primært på 
Fyn, men det er tilsyneladende ikke løb, 
der er tællende til turneringer. I NEZ sam-
menhæng er der, indtil videre, kun plan-
lagt 2 løb. Det er den danske afdeling, 
som afvikles d. 9. maj af Motor-klubben 
Centrum, og der skulle også være en NEZ 
afdeling i Finland, men datoen for dette 
løb kan endnu ikke findes på løbskalende-
ren.

AAS Rundt har haft en snak med Hans 
Jørgen Andersen, som jo plejer at køre Ø-
løb med Jørgen Iversen fra MSS. Hans 
Jørgen ved endnu ikke, om de kommer ud 
at køre i år, og det er jo heller ikke let at 
planlægge en sæson uden at kende datoer-
ne for løbene, hvis der da ellers bliver en 
UM turnering i 2008. I NEZ sammen-
hæng er det vel heller ikke nok med 2 løb 
for at køre et mesterskab, så lige nu ser 
det lidt sort ud for Ø-sporten i 2008.  

Bjarne Andersen     

Det ser ud til, at DM/JFM løbene i bilo-
rienteringsløb nu endelig er ved at være 
på plads for den kommende sæson. Ifølge 

de seneste rygter ser kalenderen således 
ud: 

Det ser sort ud for Ø-sporten 

Flere O-løb på plads 

Dato Mesterskabs afdeling Arrangør

29. marts JFM/1 TMS

april md. - ikke sikkert end-
nu JFM/2 KDAK/N

6. juni DM/1 og JFM/3 AAS

7. juni NEZ/1, DM/2 og JFM/4 AAS

23. august DM/3 og JFM/5 TMS

30. august DM/4, MBO

6. september Hold DM/Begyndercup RAS

Ikke helt sikkert endnu. DM/5 HM



Vi har fået 
mange gode 
forslag, så det 
var en svær 
opgave for 
bestyrelsen at 
vælge det ret-
te, men efter 
en del over-
vejelser fald 
valget på 
”AAS rundt”. 
Forslaget til 

det nye navn var indsendt af baneofficials 
Thomas Schmidt, Kirkevej 1, Låsby, som 

ved klubfesten fik udleveret den udsatte 
præmie på 3 flasker rødvin. 
 Thomas havde i øvrigt helgarderet sine 
vinderchancer ved at indsende ikke min-
dre end 16 forslag. 
 Det første nummer af AAS rundt ud-
sendes omkring den 1. februar, og de ef-
terfølgende numre er planlagt til at ud-
komme den 1/5 – 15/8 - 1/11. 
 Som tidligere meddelt vil alle nyheder, 
informationer, aktivitetskalender mv. lø-
bende lagt ud på vor hjemmeside 
www.bilsport.dk.

Kurt Christensen 

Valg af nyt navn til klubblad 

I forbindelse med at klubbladet fremover 
kun udkommer hvert kvartal, kan du sikre 
dig, at du ikke går glip af informationer 
om klubbens arrangementer mv., ved at 

tilmelde dig til klubbens nye email ser-
vice. 
 Har du en e-mail adresse – så tilmeld 
dig klubbens nye e-mail service, således 
at vi i forbindelse med klubbens arrange-
menter mv. har mulighed for at sende dig 
nu og her information. 
 Du tilmelder dig e-mail servicen ved at 
udfylde og sende en formular direkte fra 
vor hjemmeside www.bilsport.dk. 
 Du kan også bruge formularen til at 
gøre opmærksom på eventuelle ændringer 
i din adresse mm. 

Kurt Christensen  

Klubbens e-mail service 

Har du husket at betale 
kontingent for 2008. 



Bestyrelsen:

Formand Jens Munkholm 
Teglværksvej 16 
8420 Knebel            86 94 86 42  
jensmunkholm@mail.tele.dk 
                            
Næstformand Peter Bentsen 
Gartnerhaven 15,  
8541 Skødstrup       86 21 06 59 
p.bentsen@rallysporten.dk 

Kasserer  
Hans Jørgen Andersen 
Stjerneparken 13, Søften  
8382 Hinnerup        86 91 12 40 
                      mobil 21 22 55 70 
hjaaas@mail.dk 

Hans Ole Nielsen 
Hejlskovvej 27,  
8544 Mørke            86 99 77 00 
hansole@jubiimail.dk 

Bjarne Andersen 
Bygaden 15, Skjød,  
8450 Hammel         86 96 02 86 
banjon@post.tele.dk 

Jakob Borum 
Bavnevej 47, Tvede  
8900 Randers          86 49 19 49 
                      mobil 22 64 51 49 
lotte-jakob@get2net.dk 

Per Leth 
Egernvej 62A,  
8643 Ans By           86 87 20 02 
                      mobil 40 29 66 59 
egernvej62a@gmail.com 

Jan Præstekjær 
Grøndalsvej 50 3.sal.mf., 
8260 Viby J             86 28 24 21 
janpra@stofanet.dk            

Jesper Skjødt 
Jagtvej 36 
8450 Hammel          86 94 41 14 
            mobil 40 62 41 14 
aarhusautomobil@sport.dk 

Ø og O udvalget

Formand Hans Ole Nielsen 
Hejlskovvej 27,  
8544 Mørke            86 99 77 00 
hansole@jubiimail.dk 

Bjarne Andersen 
Bygaden 15, Skjød,  
8450 Hammel         86 96 02 86 
banjon@post.tele.dk 

Svend Erik Nielsen  
Højagervej 14, Ølsted  
8723 Løsning          75 65 25 81 

Rallyudvalget

Formand Peter Bentsen  
Gartnerhaven 15,  
8541 Skødstrup       86 21 06 59 
p.bentsen@rallysporten.dk 

Finn Kristensen 
Mimersvej 5 
8600 Silkeborg        86 81 42 61 

Henrik Vestergård 
Randersvej 71, Termestrup 
8544 Mørke             86 99 72 71 
henves@post.tele.dk 

Peter Kiil 
Rudolph Wullfsgade 17 1.tv. 
8000 Aarhus C.    29 74 56 79
     
Materieludvalget:

Formand Jakob Borum 
Bavnevej 47, Tvede  
8900 Randers          86 49 19 49 
                      mobil 22 64 51 49 
lotte-jakob@get2net.dk 

Niels Iversen,  
Ovesdal 13, 
 8320 Mårslet          86 29 54 36 

Søren Iversen,  
Ovesdal 13, 8520 Mårslet  
                                86 29 54 36 
                      mobil 21 73 26 74 

Banesportsudvalget:

Formand Jan Præstekjær 
Grøndalsvej 50 3.sal.mf., 
8260 Viby J             86 28 24 21 
janpra@stofanet.dk   

Per Leth 
Egernvej 62A,  
8643 Ans By           86 87 20 02 
                      mobil 40 29 66 59 
egernvej62a@gmail.com 

Per Damgaard 
Bakketoppen 6,  
8355 Solbjerg 
                                50 91 58 81 

Dorthe Kristensen 
Nørreskov Bakke 45,  
8600 Silkeborg 
                      mobil 40 63 18 26 

Henrik Kirkegaard 
Elmevej 23,  
8450 Hammel 
                                23 46 92 09 

Hjemmeside og AAS-RUNDT
Ansvarshavende redaktør 
Jan Præstekjær 

Adresse på stof m.v. 
Kurt Christensen 
Georg Krügers Vej 299 
8600 Silkeborg       43 69 96 76 
kurt-ch@webspeed.dk 

Bjarne Andersen 

Dorthe Kristensen 
Nørreskov Bakke 45,  
8600 Silkeborg 
                      mobil 40 63 18 26 
AASbane@live.dk 

Hanne Busck 
Lindeparken 28 1.th 
8600 Silkeborg.   86 80 12 92 
AASbane@live.dk 

AARHUS AUTOMOBIL SPORT 






