
Beretning 2019 

Efter vores generalforsamling i november, hvor vi fik Kenneth Jensen og Rene Jensen ind i 

bestyrelsen, fik vi lavet vores konstituering. Kenneth arbejder primært med e-Sport og Rene med 

baneløb, de andre poster i bestyrelsen forblev uændrede.  

 

Vi har i årets løb afholdt 9 bestyrelsesmøder, herunder et møde om fremtiden i AAS, hvor der 

deltog 3 personer fra DASU. Mødet var på baggrund af en brugerundersøgelse, som vi lavede i 

samarbejde med DASU. På mødet gennemgik vi svarene fra undersøgelsen, og kom frem til en 

del, som vi gerne vil arbejde videre med, og vi fik god inspiration fra DASU’s repræsentanter. Vi 

har aftalt, at vi fremadrettet skal afholde 1 til 2 temamøder om året, for at sikre at AAS udvikler sig 

inden for de sportsgrene, som vi dyrker. Se evt. Trines referat fra mødet på www.bilsport.dk  

 

Generelt har vi et godt forhold til DASU, men vi fik godt nok noget galt i halsen, da baneudvalget 

valgte at ”smide” den demokratisk nyvalgte Lars Vendelbo ud af udvalget efter ganske kort tid i 

arbejdstøjet. Denne sag har vi brugt meget krudt på. Vi besluttede at fremsætte et ændringsforslag 

til reglementet, så det ikke kan lade sig gøre fremadrettet at smide et medlem af et udvalg ud på 

denne måde. Dette ændringsforslag blev klart vedtaget med 6.158 ja-stemmer ud af de 7.369 

afgivne stemmer. 

Sagen medførte også, at Mikkel Mikkelsen valgte at trække sig fra DASUs baneudvalg. Der blev 

derfor udpeget 2 nye medlemmer til udvalget. Dette blev Steffen Møller fra AAS og Ronnie 

Søgaard Andersen fra MSS. Begge har dog valgt ikke at genopstille til udvalget, da de ikke kan 

afse tiden til arbejdet. Ved det netop overståede repræsentantskabsmøde fik vi valgt Kim Lund 

Johansen ind i udvalget.  

Måske skal udvalget i fremtiden have en helt anden sammensætning og funktion? Man kunne 

forestille sig en DASU ansat til at tage sig af alle de daglige sager, og så et udvalg, der kun 

arbejder med reglement og visioner. Dette, tror jeg, vil stoppe mange uheldige sager i 

baneudvalget. 

 

Vi har haft en arbejdsskadesag med en official, som er trukket meget i langdrag. Arbejdsmarkedets 

Erhvervssikring har afvist sagen, men med hjælp fra DASU har vi fundet ud af, at der er tegnet en 

forsikring ved TRYG, som sagen så automatisk skulle overgå til. AES har så tilsyneladende glemt 

at sende sagen videre til TRYG. Men så vidt vides, kører sagen nu ved forsikringsselskabet. 

 

Med Morten Alstrup som webmaster, har vi også i år haft en levende hjemmeside med mange 

gode historier om stort og småt. Samme Morten er også primus motor for vores store flotte årbog, 

og vi forventer, at vi i foråret 2020 kan sidde med en ny årbog i hånden med spændende læsning 

om AAS og AAS’ere. Tak til alle det har bidraget med tekst og billeder.  

 

Klubarrangementer: 
Første arrangement efter generalforsamlingen var vores årlige banko, som endnu engang var en 
hyggelig aften i Skjød Forsamlingshus med gratis brød og kaffe og mange fine gevinster. Tak til 
dem, der sponsorerede gevinster.  
 
I slutningen af januar var det tid til den årlige præmiefest i FDM Jyllandsringens lokaler. Per Leth 
havde stablet aftenen på benene med mad, drikke, præmier til vores mestre og hyldest til vores 
uundværlige officials. 
 
Det er efterhånden en indarbejdet begivenhed med vores årlige kegleaften i kælderen under 



skøjtehallen i Aarhus. Her blev året første uofficielle klubmestre fundet under kyndig ledelse af 
Kristian Vestergaards gode team. Vinder hos kvinderne blev Dorte Inge Pallesen og Hans Jørgen 
Andersen vandt blandt mændene. 
 
I forbindelse med Danish Masters Løbet på FDM Jyllandsringen, havde vi fået Lars Rolner til at 
holde et foredrag om nogle af de mange spændende løb, som han har deltaget i.  
 
Vores årlige go-kart aften på banen ved Ikast var endnu engang tilsmilet af tørvejr og Patrick Gam 
Nielsen og Michael Leth blev vindere. Aftenen sluttede med pølser og hyggeligt samvær, hvor der 
var mange både gode og dårlige forklaringer på præstationerne og mangel på samme. 
 

AAS eSport 
ESport er en relativ ny gren af motorsport i AAS og vi har gennem året arbejdet med at få 
introduceret og implementeret eSport for medlemmerne. Vi besluttede i starten af året at indkøbe 
en simulator, som vi hen over perioden har brugt ved flere forskellige arrangementer bl.a.: 

Motorshow i Herning, hvor der var rigtigt mange, der prøvede en tur på ”FDM Jyllandsringen” i en 
Renault racer, og vi fik lavet god pr. for AAS.  
 
Finaleløb på FDM Jyllandsringen, hvor simulatoren var opsat i DTC Hallen. 
 
Åbent hus ved FDM Jyllandsringen med simulatoren opsat i telt. 
 
Klubaften, hvor simulatoren var opsat til Rally. 
 
Vi har sendt ansøgninger om midler til at få mere gang i vores e-Sport til både DASU og DIF. 
Desværre fik vi afslag på begge ansøgninger. 
Det er målet, fremadrettet at finde en fast lokation til simulatoren og dermed lade denne være 
omdrejningspunkt for aktivitet i klubben. Flere forskellige muligheder for en sådan lokation har 
været i spil og vi er pt i dialog med en potentiel partner, som forhåbentlig kan hjælpe os med dette.  

Vi vil i fremtiden arbejde på, at eSport (SimRacing) bliver en aktivitetsskabende del af AAS med 
overskriften “medlemmerne i spil” 
 
Det er muligt at udleje simulatoren til forskellige arrangementer, men det kræver dog, at en af 
vores e-Sports folk kan levere den, og give kyndig vejledning i brugen af den. 

Bilorienterings-løb 2019 
O-afdelingen i AAS, har igen i år bidraget med afvikling af flere store løb. 

Den 30. marts blev der afviklet DM 1 og JFM 2 med Bernd Thrysøe som løbsleder.  

Den 1. juni blev der afviklet DM4 og JFM 3 med Hans Ole Nielsen som løbsleder. 

Den 14. september blev Hold DM afviklet med Bernd Thrysøe som løbsleder. 

Den 3. november blev MJT 8 afviklet med Hans Jakobsen som løbsleder. 

Den 24. november afvikles MJT 9 med Bernd Thrysøe som løbsleder. 

Der er i år 3 ½ hold der har været aktive O-kørere i AAS. 

Ved Hold DM deltog AAS igen i år, dog langt uden for medaljerækken denne gang. 



Henrik Møller-Nielsen har deltaget i NEZ turneringen med udenbys makker. 

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

Klubmestre Bjarne Andersen og Bernd Thrysøe 

MT-turneringen slutter først den 28. dec., og her ligger flere AAS mandskaber til top-placeringer. 

Løb som AAS skal afvikle i 2020: 

30. marts MjT 3 (Bernd Thrysøe) 

22. juni MjT 6 (Hans Jakobsen) 

5. sep. DM/JFM (Bernd Thrysøe) 

14. sep. MjT 8 (Hans Ole Nielsen) 

Tak til alle de frivillige officials og sponsorer ved vores løb. 

Historisk pålidelighedsløb 2019 
Den 14. april afviklede AAS et prøveløb i Historisk Pålidelighedsløb, som en del af et 

landsdækkende PR-fremstød for denne løbstype, med Hans Ole Nielsen som løbsleder. 

Den 26. oktober afviklede AAS finale-løbet i FDM DASU CLASSIC turneringen med Hans Ole 

Nielsen som løbsleder. 

Der har været 2½ hold fra AAS, der har deltaget i turneringen. 

Ingen af holdene har opnået topplaceringer i år. 

Niels Iversen og Hans Ole Nielsen er klubmester i HP. 

Løb som AAS skal afvikle i 2020: 

Der skal igen afvikles et prøveløb i landsdækkende regi, samt opfølgende træningsløb med         

Hans Ole Nielsen som løbsleder. 

Tak til alle frivillige og sponsorer ved vores løb. 

Rally        

Der ikke sket så meget i rallyafdelingen i 2019. Året begyndte med at vores tidligere rallyudvalgs- 

formand Peter Kiil skiftede klub, så der har desværre ikke været kørt klubrally i 2019. 

Vi har prøvet, at få nogen af vores rallykørere til at hjælpe og komme med input til afdelingen, men 

det er ikke lykkedes. Der er prøvet med et par klubaftener. Den ene i foråret ved CN Biler i Gylling, 

hvor der mødte to personer op 

I efteråret blev der lavet et arrangement ved Midtbyens Auto i Skanderborg, hvor der mødte ti 

personer op. Her fortalte Arne Pagh om torsdagsrally, som vi bør komme i gang med i 2020. Det 

kan være en måde at få mere gang i afdelingen på. Vi håber, at der i 2020 er nogle i klubben, der 

vil trække i arbejdstøjet, så vi igen kan få gang i denne sportsgren.  

På samme aften var det også muligt at prøve vores simulator i rallyopsat stand, og dem der 

prøvede den synes, at det var sjovt, men også svært at styre den ud over stepperne. 
 

Bane 
Vi har igen stået for 4 løb på FDM Jyllandsringen samt Classic Race Aarhus. Alle løb blev, som 

vanligt, afviklet på fornem vis. 



2019 har været et år med store udfordringer. Der har været mange klasser, som har lidt med 

hensyn til antal kørere. Det går ud over banerne, som mangler indtægter pga det lave 

deltagerantal. Det er der blevet nedsat en arbejdsgruppe til at arbejde med i 2019/2020. 

2019 var også året, hvor vi skulle tage afsked med DTC og Peter Elgaard efter en lang og flot 

årrække. 

Peter har igennem mange år været med til at udvikle dansk banesport til et højt plan med mange 

nye tiltag.  

Uden Peter havde dansk motorsport sikkert set meget anderledes ud. 

Peter vil nu skrive en bog omkring DTC’s historie. Den er planlagt til at udkomme i foråret 2020, og 

det bliver helt sikkert spændende læsning. 

2019 har også været året hvor vi skulle tage afsked med Jens Munkholm i løbsledelsen. Jens vil 

blive savnet efter mange års arbejde som løbsleder og i mange andre sammenhænge. Jens 

stopper dog ikke helt i sporten, men fortsætter med at være DASU dommer på de danske baner. 

Anders Borg, som har været rydningschef i en lang årrække, har også valgt at stoppe. Anders har 

været en meget væsentlig faktor for, at vi i dag har et meget effektivt rydningsteam til vores 

baneløb. 

 

Der skal herfra lyde en stor tak til Peter, Jens og Anders for den store indsats, som I har ydet for 

dansk banesport i AAS regi igennem mange år, og AAS ønsker jer alle held og lykke fremover. 

2019 var også året, hvor vi skulle indvie den nye ombygning på FDM Jyllandsringen, hvor vi bl.a. 

fik vores nye dommertårn. Det har været lidt af en udfordring, men også en positiv ting, at alle 

opgaver som løbsledelse, dommere, speakere, tv og tidtagning har, er samlet i samme tårn. Det 

kan til tider give lidt pladsproblemer, men vi er alle positive og løser de opgaver vi skal til UG. Der 

er nogle små ting, som bliver rettet i løbet af vinteren. Vi er sikre på, det bliver langt bedre, når vi 

går i gang med 2020 sæsonen, som starter den 18. april. 

Det er også denne dato, vi skal hilse den nye danske klasse TCR velkommen på dansk grund. Det 

er oplyst, at et par gamle kendinge deltager i klassen og det glæder vi os rigtig meget til. 

 

I 2020 er vi igen involveret i 4 løb på FDM Jyllandsringen, og selv om DTC Motorsport er nedlagt, 

har vi stadig en aftale med FDM Jyllandsringen på samme vilkår som tidligere. 

 

I Classic Race Aarhus er der sket en del udskiftninger i ledelsen. Vi har dog allerede lavet en 

samarbejdsaftale med CRAA for 2020. Jan Præstekjær har igen lovet at være løbsleder for 

arrangementet i Mindeparken.    

Vi har i 2019 vist flaget både nationalt og internationalt på fornemmeste vis. Det er blevet til 11 

klubmestre, 5 danske mesterskaber, 1 DTC mester, og 2 Internationale Mesterskaber indenfor 

bane, som fordeler sig således: 

Internationale Mestre 

Blancpain GT Series Endurance Cup: Jens Reno Møller 

European Le Mans Series (ELMS) GTE-klassen: Nicklas Nielsen 

Danske Mestre 
 

Formel 5: Lucas Ditlev Daugaard 



Historisk -65 TC: Henrik Fuglede Nielsen 

Special Saloon Car: Morten Straarup 

Youngtimer 1: Martin Sørensen 

Youngtimer 3: Nick Stentved 

 

DTC mester: Kasper H. Jensen 

 

AAS Klubmestre 

 
DTC: Kasper H Jensen 

1600 Challenge: Martin Henkel Mortensen 

Formel 4: Jonas Lindhard Nielsen 

Formel 5: Lucas Ditlev Daugaard 

Super Cup: Allan Ørgaard Kristensen 

Special Saloon Car: Morten Straarup 

Youngtimer: Peder Skipper 

Langdistanceløb: Michael Vesthave jr. og Thue Henriksen 

Super GT: Martin Andersen 

 

Legend Car: Kim Schmidt Petersen 

DS 3 Cup: Jacob Servel 

 

Afslutning 

Jeg er imponeret over, at vi kan afvikle så mange løb og andre arrangementer i løbet af 

året, og jeg er glad for, at når vi i AAS inviterer til løb, er det altid med kvaliteten i top. Det 

er sådan det skal være, og der skal lyde en stor tak til alle, der har brugt tid på at hjælpe 

vores klub til endnu en god sæson på bane og vej. 

Bjarne Trier Nyby har valgt at stoppe sit arbejde i bestyrelsen. Tak for indsatsen og det 

friske pust i bestyrelsen i de sidste 2 år. 

Jeg vil sluttelig gerne takke vores frivillige, officials, samarbejdspartnere, sponsorer og 

bestyrelsen for et godt samarbejde i året, der er gået.  

 
HUSK VORES ÅRLIGE ANDESPIL I SKJØD FORSAMLINHGSHUS D. 5. DEBEMBER kl. 19.00 

 

Bjarne Andersen, formand 


