
Beretning 2021 

 

Året har været præget af Covid 19, som har medført at en del arrangementer ikke har kunnet lade 

sig gøre i slutningen af 2020 og en stor del af 2021. 

Vi måtte desværre udsætte vores generalforsamling helt hen til juni måned 2021 grundet 

restriktioner. På denne generalforsamling fik vi 2 nye medlemmer ind i vores bestyrelse, da Jimmy 

Riemer og Peer Mortensen blev valgt ind i bestyrelsen. Jimmy vil primært arbejde med E-sport og 

Peer med Rally.  

Begge er områder, hvor vi godt kunne tænke os større aktivitet. Grundet den korte periode fra sidste 

generalforsamling er det dog begrænset, hvor mange tiltag vi har fået igangsat. 

 

Vi har oplevet en lille tilbagegang i antallet af medlemmer, men har haft fremgang på antal af 

licenser. Tilbagegangen skyldes sikkert Coronaen.  

 

Coronaen medførte også, at vi måtte aflyse vores traditionelle andespil, klubfesten og kegleaftenen 

led desværre samme skæbne.  

Vi måtte helt frem til 8. juni inden vi kunne gennemføre årets første sociale arrangement, som var 

vores Gokart løb på banen ved Ikast. Her havde vi en god aften med godt race i tørvejr. Michael 

Leth og Filip Larsen? blev vindere efter en hård fight. Vi sluttede aftenen af med hygge og 

grillpølser. 

Morten Alstrup fik produceret en flot årbog, som denne gang dækkede både 2019 og 2020. Måske 

skal vi også fremadrettet nøjes med at udgive årbogen hvert andet år?  

På vores hjemmeside www.bilsport.dk har der som vanligt været mange indlæg, og der er også 

udsendt en del nyhedsmails. Vi har også vores Facebookside ”Formandens hjørne” hvor der 

indimellem også er godt gang i løst og fast. Vi arbejder i bestyrelsen på at få lavet ”en synes godt 

om” Facebookside til klubben. 

20 af vores official fik en kæmpe oplevelse som officials ved Extreme-e løbet i Grønland. Jeg er 

sikker på, at det var en oplevelse for livet. 

 

Vores forhold til DASU har været fint, og vi har deltaget i en del møder. Mange af dem har grundet 

Coronaen været afholdt on-line. Det kan også lade sig gøre, men jeg synes dog, at man får mere ud 

af møder med fysisk deltagelse. Vi synes ikke, at DASU´s baneudvalg ser ud til fungere ret godt. 

Det ser mystisk ud, at de i løbet af året kun har lavet referat fra 2 møder og en konstituering. 

Samme udvalg lavede også et on-line follow up kursus, som selv meget erfarne løbsledere havde 

meget svært ved at bestå på den afsatte tid. Vi skrev en mail til udvalget og fik forlænget 

besvarelsestiden, men vi synes stadig ikke, at det er en ok prøve. 

På det netop overståede repræsentantskabsmøde afprøvede DASU en ny form med møde fra kl. 10 

og kl. 18.00 var der middag med uddeling af hædersbevisninger. Vi havde 2 medlemmer, der blev 

hædret. Harry Laursen fik et hæderstegn i guld for hans store virke inden for primært Go-kart 

sporten og mange år i DASU´s bestyrelse. Jan Præstekjær blev tildelt DASU´s hæderstegn i sølv for 

hans mangeårige arbejde med motorsport både i AAS regi, og som løbsleder ved mange andre løb 

både i og udenfor Danmark.    

 

Banesportsudvalget 

 

2021 har også været præget af Corona, dog kunne vi efter sommerferien begynde at åbne lidt op. 

Det skete til Classic Race Aarhus og Suvo finalen på FDM Jyllandsringen. Vejret var dog ikke det 

bedste til de løb. 

http://www.bilsport.dk/


Men vi fik kørt alle løb, og vist at vi kan, selv under disse svære tider. Vi har haft mange flotte 

resultater i både ind- og udland, vores AAS kørere har virkelig vist de danske farver. 

Det er blevet til følgende resultater 

 

Uden for Danmark 

 

Verdensmester for andet år i træk, igen i 2021 GTE Am Nicklas Nielsen 

 

GT Change Europa Nicklas Nielsen 

 

Pro Am GT European Series Anders Fjordbach 

 

NLSV5 klassen Lucas Daugaard 

 

En flot 2. Plads i mesterskabet til Martin Andersen i den tyske TCR klasse 

 

Danmarksmestre 

 

Danmarksmester Mads Hoe Formel 4/5 

Danmarksmester Lise Steffensen Historisk -90 

Danmarksmester Mickey Mikkelsen Youngtimer Div. 2 

Danmarksmester Frederik M. Helsinghoff 

 

Mestre i promotor klasser 

 

Mester i TCR  Kasper H. Jensen 

Mester i DEC klasse 2  Martin Frederiksen 

Mester i DEC klasse 5  Valdemar Eriksen 

Mester i DS 3 klassen  Jakob Sevel Andersen 

 

AAS Klubmestre 

 

DS 3   Jakob Sevel Andersen 

Super Cup  Thue Henriksen 

Formel 5   Mads Hoe  

SSC samlet   Michael Bergmann 

Youngtimer div. 1 Ole Sondrup 

Youngtimer div. 2 Mickey Mikkelsen 

Youngtimer div. 3 Fredrik M. Helsinghoff 

DEC samlet  Anders Hjort Lund 

DEC samlet   Bjørn Smidt 

Super GT  Casper Pilgaard 

Legend car   Joachim Lee Holmstol 

TCR  Kasper H. Jensen 

Historisk 76/81 Mike Legarth 

 

AAS siger stort tillykke til alle, som viser klubben ud af til med de flotte resultater. 



 

Vi er også fuld i gang med at tilrettelægge 2022 sæsonen med en officials dag først i april samt 2 

løbsweekender i foråret og 2 i efteråret. Classic Race Aarhus bliver ikke kørt i 2022, da fonden bag 

løbet er kommet i økonomiske problemer. Vi må håbe, at løbet i de smukke omgivelser ved 

Mindeparken i Aarhus vender tilbage i 2023. 

 

AAS Rally 2021 
 

Peer Mortensen, som blev valgt ind i vores bestyrelse ved sidste Generalforsamling er en mand med 

meget erfaring inden for rallysporten. Vi ser frem mod et godt samarbejde, så vi kan få stablet det 

første rally arrangement på benene i meget lang tid i AAS regi. 

Vi har i år fortsat arbejdet med at få genskabt Rallyafdelingen i AAS. Vi har, da det hele endelig 

åbnede op igen, været på en lille udflugt til Torsdags Rally i Billund få at få et indblik i, hvordan 

sådan et arrangement bliver afviklet.  

Vi har ligeledes være rundt og kigge på forskellige lokationer, hvor vi kan afvikle et i 2022. 

Vi har ligeledes arbejdet på at få et nyt rallyudvalg op at stå, så vi kan få flere frivillige kræfter ind 

og hjælpe 

 

Bilorienterings-løb 2021 

                                                      
O-afdelingen i AAS, har bidraget med afvikling af 3 åbne løb i år. 

Den 14. juni blev der afviklet en afdeling af Midt Jysk Turnering, med Bernd Thrysøe som 

løbsleder.  

Den 11. september blev der afviklet en afdeling af Jysk Fynsk Mesterskab, med Hans Ole Nielsen 

som løbsleder. 

Den 6. november blev DM og JFM finalen afviklet, med Bernd Thrysøe som løbsleder. 

 

Der har i år været 4 hold O-kørere i AAS, som var aktive. 

Ved Hold DM deltog AAS igen i år med en mindre forbedring i forhold til sidste år, dog også uden 

for medaljerækken denne gang. 

Et hold har deltaget i NEZ. 

Hans Jakobsen og Hans Jørgen Andersen har fået guldmedaljer i JFM. 

 

MJT-turneringen har stadig 1 afdeling tilbage den 28/12, så der er stadig mulighed for 

topplaceringer til AAS mandskaber. 

Klubmestre er Hans Jakobsen og Hans Jørgen Andersen 

 

Løb som AAS skal afvikle i 2022: 

Der afvikles et DM/JFM løb med Bernd Thrysøe som løbsleder. 

Der bliver nok også mindst 1 løb til MJT turneringen.  

                
   
Historisk pålidelighedsløb 2021 

AAS skulle afvikle et prøveløb i Historisk Pålidelighedsløb i april, som en del af et landsdækkende 

PR fremstød for denne løbstype, med Hans Ole Nielsen som løbsleder.  Løbet blev Corona aflyst. 

 

Den 29. maj blev Djurslands løbet afviklet med 46 biler, med Hans Ole Nielsen som løbsleder. 



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

Finn Kristensen fik med udenbys makker bronze medaljer i CC Cars Classic turneringen. 

Der kan ikke kåres en klubmester i år, da der ikke har været deltagere nok til de 4 fælles tællende 

løb. 

 

Løb som AAS skal afvikle i 2022: 

 

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

 

Afslutning 

I bestyrelsen vil vi fortsætte vores arbejde med udvikling af klubben, og ikke mindst arbejde videre 

med generationsskifte. Her vil vi nok prøve på at bruge DASU og deres klubudviklings program 

endnu mere. 

Vi må nok også erkende, at vi i fremtiden nok bliver nødt til at have mere fokus på miljøvenlig 

motorsport.  

I lighed med sidste år må vi håbe, at vi kan få en mere normal sæson i 2022 på trods af Covid 19´s 

stædige hærgen.      

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

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

 

På bestyrelsens vegne  

Formand  

Bjarne Andersen      

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 


