
Formandens beretning 2017 

Dette er min første beretning som formand. Da jeg sagde ja til, at overtage formandsposten sidste år, var 

det med blandede følelser, men da Peter Bentsen valgte at stoppe, skulle der jo vælges en anden.  

 

Efter Generalforsamlingen blev bestyrelsen konstitueret, udvalgene sammensat, og alle udvalg har 

efterfølgende lavet kommissorier, med beskrivelser af deres virke.  

 

En af de første opgaver den nye bestyrelse havde, var at få lavet en ny kontrakt med Classic Race Aarhus. 

Efter forhandling fik vi ret hurtigt lavet en aftale, og der blev også lavet aftale med FDM DTC Motor Sport 

om vores samarbejde på FDM Jyllandsringen gældende for 2017 og 2018. I denne aftale blev det blandt 

andet aftalt, at vores officials på ringen skulle have nyt tøj, og på vores officialaften kunne tøjet prøves og 

vores officials skrev under på en aftale med retningslinjer for brug af tøjet.  

 

På vores sidste Generalforsamling var der ønske om, at vi informerede mere om, hvad der foregik i 

bestyrelsen. Dette har vi prøvet at efterleve ved løbende at lave nyhedsbreve til vores hjemmeside.  

 

Vi har deltaget i dialogmøder i DASU regi, og her har årets store emne været den såkaldte kørekortsag.  

Denne sag førte til, at 2 medlemmer af DASU´s banesportudvalg trak sig. 

Da kørekortsagen stadig ikke var endeligt afklaret inden vi skulle afvikle Classic Race Aarhus i maj måned, 

indsendte vi en ansøgning til DASU’s baneudvalg om godkendelse af en anmeldelsesblanket, som vi mente, 

var nødvendig for, at deltagere med udenlandsk licens lovligt kunne starte i løbet. Denne blanket blev afvist 

af baneudvalget. I AAS’ bestyrelse var vi enige om, at vi blev nødt til at få sagen afklaret, da vi ellers ville stå 

med et stort problem ved licenskontrollen til løbet. Vi gav derfor fuldmagt til DTC Motorsport til at 

appellere baneudvalgets afgørelse til Amatør og Ordensudvalget i DASU. Et flertal i udvalget afsagde kort 

før CRAA deres kendelse, der betød, at blandt andet Ronnie Bremer kunne starte i løbet.  

Jeg håber, at de nye retningslinjer i DASU´s reglementer, medfører, at man kan undgå sådanne sager i 

fremtiden.  

I DASU regi er det glædeligt, at AAS’ren, Henrik Møller-Nielsen er blevet ny formand. Tillykke med valget. Vi 

har også Harry Laursen i bestyrelsen, Bernd Thrysøe i Vejsportsudvalget, og Peter Bentsen, som intern 

revisor. Per Leth blev desværre ikke genvalgt til baneudvalget, men alt i alt, så vi er godt repræsenteret i 

DASU. 

 

Vi har afholdt 10 bestyrelsesmøder i løbet af året, og det er flot, at samtlige medlemmer af bestyrelsen har 

deltaget i alle møder, hvor jeg synes, at vi har haft en god saglig debat om klubbens aktiviteter, som der her 

kommer en gennemgang af. 

 

Vores årlige andespil blev endnu en gang afholdt i en munter tone i Skjød Forsamlingshus. Tak til alle der 

sponserede gevinster, og dem der afviklede det. 

 

Klubfesten i januar på Jyllandsringen havde et fint fremmøde, og vi fik hyldet klubbens mestre i muntert 

lag. Her trak Per Leth endnu engang et stort læs med at arrangere festen. 

 

Kegleaftenen med Kristian Vestergaard i spidsen, er efterhånden også blevet en god tradition. 



 

Den 2. marts havde Anne Møller-Nielsen fået Jeanette Kvick til at komme og fortælle om sit liv, som Co-

driver i rallysporten.   

Anne havde også fået lavet en tur til Strøjersamlingen i Assens, og de cirka 25 deltagere havde en god 

eftermiddag med en interessant guidet rundvisning.  

 

Årets Go Kart tur gik i år til banen ved Ikast, og traditionen tro stod regnen ned i stænger på denne junidag.  

Det var nu sjovt alligevel. 

 

2017 var også året, hvor klubben d. 4. november kunne fejre vores 60 års fødselsdag. Dagen blev markeret 

med en reception på FDM Jyllandsringen. Her havde vi en festlig dag med gode foredrag, taler og hyggeligt 

samvær.  

 

Vores hjemmeside bilsport.dk, fungerer fint med Morten Alstrup, som redaktør. Her har O/HP afdelingen 

bidraget med mange nyheder i år, da de aktive på skift skriver om løbene med AAS deltagelse. Det kunne 

være en god ide til efterfølgelse, for de andre sportsgrene i klubben.  

Årbogen blev endnu et fint skriv om 2016, og vi regner også med at der kommer en 2017 udgave. Det 

kunne være en ide, at lave en noget af den, som en jubilæumsbog for de sidste 10 år, så vi har klubbens 

historie godt beskrevet, da vi jo har en bog om klubbens første 50 år. 

  

 

Bane 

I baneafdelingen er der afholdt 4 løb på FDM Jyllandsringen og Classic Race i Mindeparken i Aarhus. 

 

Desværre skete der et voldsomt uheld i næstsidste heat af løbet i Mindeparken. Der var tre personer, der 

kom lettere til skade, her i blandt også vores official, Trine Larsen. Da sikkerhedshegnet tog skade ved 

ulykken, var det ikke muligt at afvikle det sidste heat i løbet.  

 

Da vi efterfølgende skulle lave skadesanmeldelse på uheldet viste det sig, at være ret så kompliceret, da vi 

skulle oprettes, som brugere af diverse systemer i arbejdsskadestyrelsen. Det lykkedes til sidst, at 

indberette det til forsikringsselskabet, men det var ikke nemt. 

Vi har på et dialogmøde med DASU foreslået, at det fremadrettet bør være vores unions opgave, at 

indberette eventuelle sager.  

 

Jeg har selv været tilstede ved nogle af baneløbene, og de officials jeg har talt med, har udtrykt tilfredshed 

med forløbet af sæsonen.  

Alle baneløbene har været afviklet i den høje kvalitet, som AAS er kendt for.  

 

Baneafdelingen har også afholdt officialaften og et flagkursus. 

 

På det sportslige plan har vores kørere opnået gode resultater både internationalt og nationalt. 

 

Yokohama SuperCup 



1. Michael Vesthave Jr. 

2. Niklas Voetmann 

3. Allan Ørgaard Kristensen 

1600 ch 

2. Tue Lassen 

SSC 

1. Hans Hartmann 

 

DST 

2. Frederik Nymark 

 

DTC 

3. Kasper H Jensen 

 

Internationale placeringer: 

 

Hankook 24H serien 2017 

Jan Engelbrecht - Jakob Kristensen blev Verdensmestre i klasse A2 

Jan Engelbrecht - Jakob Kristensen blev kontinental mestre i klasse A2 

Jan Engelbrecht og Claus Bertelsen vandt finaleløbet i USA 

 

1.plads til Team Sally på SPA 12H klasse A2  

1. plads til Team K Rejser i Hankook 24H i klasse A2  

2. plads til Anders Fjordbak og Dennis Andersen i ELMS LMP 2.  

2. plads til Michael Carlsen i Hankook 24H  

 

Karting: 

1. plads til Nicklas Nielsen WSK Final Cup 

 

Rally 

Rallyafdelingen med Peter Bentsen i spidsen afviklede d. 26-27. maj et DM rally i Juelsminde.  

Løbet blev kørt på en af årets få dage med bagende solskin, og de mange deltagende officials havde en 

svedende dag med at afvikle hastighedsprøverne.  

Desværre var det alt for få deltagere, der stillede til start i det ellers velafviklede rally med rigtigt gode 

prøver.  

Her må det have høj prioritet i DASU regi, at finde en form, der kan tiltrække flere deltagere til DM løbene. 

 

Udover DM løbet er det ikke lykkedes, at afvikle andre rallyløb i 2017. Dette er vi i bestyrelsen meget kede 

af, da vi som klub burde kunne afvikle nogle klubrallyer, som kan være med til at rekruttere nye 

mandskaber til sporten, og være til glæde for vores egne kørere.  

Vi har også haft officials til at hjælpe ved andre rallyløb, og seneste var der mange AAS’ere i sving ved 

Rallydanmark.  

 



Vores aktive kørere og co-drivere har opnået nogle fine resultater.  

 

Dansk Super Rally (DIF mesterskab) 

1. IB Kragh  

 

DM Rally klasse 5 

2. Mette Felthaus   

DM rally klasse 6  

1. Ib kragh  

DM MiniRally klasse 5   

3. Mette Felthaus  

DM mini Rally klasse 6   

2. Ib Kragh 

 

DM mini Rally klasse 7   

1. Henrik og Malene Møller-Nielsen 

Ib Kragh blev klubmester som første kører i Rally og Mette Felthaus bliver klubmester som anden kører i 

Rally. 

  

O-løb 2017                                                 

AAS har igen bidraget med afvikling af flere o-løb i år. 

Den 25/3 blev der afviklet DM 1 og JFM 1 med Bernd som løbsleder.  

Den 15/5 blev der afviklet 5. afd. af DJF med Hans Ole Nielsen som løbsleder. 

Den 20/6 blev 6. afd. af DJF afviklet med Hans Jakobsen som løbsleder. 

Den 19/8 blev DM 5 og JFM 5 afviklet med Bernd Thrysøe som løbsleder. 

Den 9/10 blev 8. afd. af DJF afviklet med Bernd Thrysøe som løbsleder. 

Som vanligt var alle løb af høj kvalitet. 

Resultatmæssigt har AAS igen sat sit præg på alle turneringer med medaljer. 

Ved Hold DM den 9/9 gentog vi sidste års flotte resultat, det blev igen til Bronzemedaljer. 

Holdet bestod af:  Bjarne Andersen og Bernd Thrysøe, Renee Nielsen og Hans Ole Nielsen, Malene 

Møller-Nielsen og Henrik Møller-Nielsen. 

JFM Bronze til Bjarne Andersen og Bernd Thrysøe i M-klassen. 

JFM Sølv til Hans Jakobsen og Hans Jørgen Andersen i B-klassen. 

DM Bronze til Bjarne Andersen og Bernd Thrysøe i M-klassen. 



Henrik Møller-Nielsen har deltaget i NEZ-turneringen. 

DJF-turneringen slutter først den 28/12, også her ligger AAS mandskaber til top-placeringer. 

HP-løb 2017 

Den 2/9 afviklede AAS 4 afd. af FDM DASU Classic, med Au2part-Eurodeal-løbet, en 230 km. 

udfordrende rute vest for Aarhus med Hans Ole Nielsen, som løbsleder og med stor hjælp fra de 

30 officials. Dette løb fik meget ros af de deltagende mandskaber. 

I januar deltog Henrik og Malene Møller-Nielsen i Monte Carlo Historic. 

Torben og Poul Erik har deltaget i Rajd Polski Historyczny ved Krakow og vandt fine pokaler i løbet. 

Der har igennem året deltaget 4 hold fra AAS i de 2 turneringer der køres i Danmark. 

Resultatmæssigt har ingen af klubbens deltagere gjort sig specielt bemærket i år.                                   

Klubmesterskabet blev vundet af Torben og Poul Erik. 

 

Aktiviteter i 2018 

2018 bliver igen et meget aktivt år på løbsarrangørsiden. 

Der er planlagt 4 baneløb på JR, og CRRA i Mindeparken. 

O/HP afdelingen afvikler 2 NEZ/DM/JFM d. 20. og 21. april med Hans Ole og Bernd som løbsledere. 

Bernd laver også en afdeling af DJF. 

Hans Jakobsen bliver løbsleder på et JFM/DJF løb. 

Jeg håber også, at det lykkes, at få lavet et eller flere rallyløb, men der er desværre endnu ikke 

planlagt nogle. 

 

I januar afholder vi igen klubfest, hvor klubbens mestre også skal hyldes. 

Vi håber, at det lykkes at lave nogle andre gode klubarrangementer i løbet af året. 

 

Der skal herfra lyde en stor tak til alle officials, sponsorer og samarbejdspartnere, som har været 

medvirkende til, at vi har haft en god sæson på baner og veje. 

 

Slutteligt vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i året, der er gået 

 

Husk at møde op til vores årlige andespil i Skjød Forsamlingshus d. 7. december kl. 19.00 

 

Bjarne Andersen, Formand 


