
Beretning 2016 
 

Det er tid til generalforsamlingen i Aarhus Automobil Sport for 2016. Dette er min sidste i denne 

ombæring, da jeg har valgt ikke at genopstille til formandsposten. 

  

Først året der gik i afdelingerne: 

 

Orienteringsløb 
Der har været afviklet fire løb i AAS-regi i 2016.  

Heraf var to løb DM- og JM-tællende og et af løbene talte også til NEZ. Begge løb med Bernd 

Thrysøe som løbsleder, og atter var det veltilrettelagte arrangementer. 

 

Resultatmæssig har det igen i år været Renee Nielsen og Hans Ole Nielsen, der har klaret sig bedst. 

De tog et trin op til guldmedaljer i DM i B-klassen og gentog guldmedaljerne i JFM. 

 

Ved årets Hold DM fik AAS oprejsning fra sidste års skuffende resultat, det blev til 

bronzemedaljer. 

 

I JFM-turneringen fik AAS andre gode placeringer; Guld til Marlene Møller-Nielsen i D-klassen og 

sølv til Bjarne Andersen og Bernd Thrysøe i M-klassen 

 

2017 bliver igen meget aktivt på arrangementssiden med to afdelinger af DM, to afdelinger af JFM 

ved Bernd Thrysøe samt tre afdelinger af Den Jyske Femkantturnering ved Bernd Thrysøe, Hans 

Jakobsen og Hans Ole Nielsen 

 

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

 

Historisk pålidelighedsløb 
Der har igennem året deltaget fire-og-et-halvt hold fra AAS i de to turneringer der køres i. 

 

Resultatmæssigt generelt for klubben gjorde kun et mandskab sig bemærket: En førsteplads til Finn 

Kristensen i FDM DASU Classic-turneringen. 

 

I 2017 afvikler AAS igen en afdeling i FDM DASU Classic-turneringen, det bliver den 2. 

september. 

 

 

Rally 
Rallyafdelingen har været meget stille i 2016, der er kun afviklet et Metal Rally ved Aarhus Tech, i 

Viby – et løb, der blev afbrudt før tid pga. deltagernes manglende respekt for materiel og sikkerhed.  

 

De aktive kørere har klaret sig glimrende, og der er hjemført en række sølvmedaljer i DM-rally, og i 

DASU-mesterskaberne i minirally blev det til tre guldmedaljer til Henrik og Malene Møller-Nielsen 

samt til Mette Felthaus. 

 

AAS har deltaget meget aktivt med officials ved andre løb, specielt under det netop afviklede Rally 

Denmark var der aktive officials herunder et prøvemandskab samt i rallyets headquarter. Tak til jer, 

som var med.  

 



Som jeg skrev sidste år, mangler rallyafdelingen pt. en formand og en gruppe mennesker, som vil 

tage sig af at lave klubrally eventuelt i samarbejde med naboklubberne. 

 

Bane 
Vi afviklede igen i 2016 fire løbsweekender på FDM Jyllandsringen med succes, og AAS stod i 

2016 også for den sportslige afvikling af Classic Race Aarhus. Løbet blev igen en stor sportslig 

succes. 

  

Sportsligt opnåede AAS-kørerne igen en række fine resultater herunder en række mesterskaber, 

bl.a. vandt en kører fra den ny generation, Kasper H. Jensen, mesterskabet i DTC. 

 

I 1600 Challenge vandt et AAS-medlem for en gangs skyld mesterskabet, så det blev til en ægte 

DIF-mester i form af 18-årige Mads Frederiksen. 

  

Herudover var der DASU-mesterskaber til Kim Lund i Yokohama Super Cup, Michael Vesthave jr. 

i Youngtimer-klassen Division YT-1 og Hans Hartmann i Special Saloon. 

 

Af andre mesterskaber kan nævnes; Kevin Verner i Legend Cup, og Max Klinkby-Silver i FDM 

Sport. 

 

Internt i AAS, der valgte klubbens banesportsudvalgsformand, Jan Præstekjær, at træde tilbage midt 

på året. Tak til Jan for indsatsen som banesportsudvalgsformand gennem mange år.  

 

Banesporten er desværre fyldt af en del polemik, ikke bare på banerne, men også udenfor, så en af 

konsekvenserne heraf er, at DASU, vores union, har følt det nødvendigt at styrke unionens 

disciplinærudvalg. 

 

2016 generelt 

Vi har haft de sædvanlige keglespil, bankospil, den årlige gokart-dag. Anne Møller-Nielsen har 

også i 2016 stået i spidsen for klubaftenerne, bl.a. med besøg hos Tesla. Anne skal have tak for 

hendes store indsats for dette.  

 

Efter et ønske på generalforsamlingen har jeg med bestyrelsens godkendelse udarbejdet et sæt nye 

vedtægter, som er forsøgt moderniseret til nutiden, og med en udbredt skelen til Danmark 

Idrætsforbunds standardvedtægter for sportsforeninger.  

 

Klubbens økonomi er en speciel sag, takket være held og dygtighed fra kassereren, så vi har igen 

overskud, men der er ikke overskud på den primære drift af klubben. Jeg synes, at dette er et 

problem, og en opgave for den nye bestyrelse at få bragt i balance til gavn for klubben som helhed.  

 

I øvrigt kan jeg tilføje, at jeg, som en af min sidste gerninger som formand, har indstillet vores 

kasserer til en hædersbevisning i DASU. 

 

Klubben, formanden og fremtiden 

Som I kan se af indkaldelsen, så har jeg valgt at sige stop, og ikke genopstille til formandsposten. 

 

Baggrunden udspringer i min beretning fra 2015. Det jeg skrev dengang, ja, det har haft en 

begrænset effekt. Jeg vil faktisk sige, at det kun er blevet værre siden da. Jeg kunne gentage, det 

som jeg skrev, men det synes jeg ikke er nødvendigt.  

 



 

For 2017 er der masser af arrangementer i støbeskeen, men også masser af arbejde for en ny 

bestyrelse. Bl.a. skal aftalen om Classic Race Aarhus gennemgås og fornyes. Bestyrelsen har sagt ja 

til at samarbejde, men den skriftlige aftale skal endelig udformes og underskrives. 

 

Til sidst vil jeg trods alt takke for året, der er gået, og jeg vil også takke for de 20 år, jeg har virket 

som udvalgsmedlem/bestyrelsesmedlem, heraf de syv sidste år som formand. 

 

En særlig tak også for den store indsats til dem, som har medvirket som official ved vores løb. 

 

 

Peter Bentsen, formand 


