
 

 

Referat fra generalforsamling 
Torsdag den 1. marts 2018 kl. 18.30 

I klublokalerne Gl. Hobrovej 40 8920 Randers NV 
 

Til klubbens generalforsamling var ca.55 RASére mødt op. 
 

Jens Erik bød velkommen til generalforsamling 2018 i Randers Auto Sport 
 

1. Valg af dirigent. 
Bestyrelsens forslag, Kenneth Kjeldsen blev enstemmigt valgt. 
Kenneth takkede for valget, han konstaterede, at generalforsamlingen var 
lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne, og at generalforsamlingen var 
beslutnings dygtig.  

 
2. Formandens beretning. 

Jens Erik fremlagde sin beretning som ses senere i referatet.  
Hvad der tegnede til at blive et godt år for Randers Auto Sport, blev brutalt 
afbrudt af den tragiske ulykke i Randers 16/9. Jens Erik gennemgik kort 
forløbet efter ulykken, og den efterfølgende status.  
Jens Erik fortalte, at vi i denne sag har fået meget stor hjælp af DASU.  
 
Jens Erik takkede de mange official for det store arbejde som er gjort for 
klubben i 2017. 
 
Kommentarer til Jens Erik beretning: 
Jørgen Skjøt: Hvad var medlemstallet: 173 medlemmer.  
Ellers ingen kommetarer til Jens Eriks beretning. 
Herefter blev Jens Erik beretning godkendt. 
 

3. Udvalgsformændenes beretning. 
 

A-udvalget:  
Ole var forhindret i at deltage i generalforsamlingen, men hans beretning 
blev givet af Rita Møller. 
Rita fortalte om de forskellige arrangementer som blev lavet i 2017. 

Beretning kan ses i hele sin længde findes senere i referatet 
 

Kommentarer til O-udvalgets beretning: 
Carsten Møller: Vil A-udvalget være behjælpelig med salg ved DM rallyet 
9/6. 
Jacob Nielsen: Vil A-udvalget være behjælpelig med salg af mad til 
holdmesterskabet/Jysk Fynsk Fejde.  
Hans Wester: Det kunne være en ide, at der var større samarbejde 
mellem udvalgene vedr. afvikling af arrangementer.  
Torben Frederiksen: alle medlemmer hjælper til alle arrangementer. 
Jacob Nielsen: Det vil være godt at kunne få hjælp til løb fra A-udvalget.  
Rita Møller: Det er i forvejen svært at finde medlemmer til A-udvalget. 
Jacob Nielsen: Tanken er at vi fremover kan spørge om hjælp til 
arrangementer.  
Jens Erik: Vi skal ikke sætte folk i bås, og når man arrangerer løb, kan 
man kigge på tværs af klubbens medlemmer.  
 
Rita vil tage disse overvejelser med tilbage til udvalget.  
 
B-udvalget:  
Finn nævnte, at der ligesom sidste år ikke rigtig er sket noget i bane 
afdelingen i 2017. 
Så derfor en ganske kort beretning.  
 
Kommentarer til Finns beretning: 
Jacob Nielsen: Er sporten i fremgang eller tilbagegang?  
Finn: De folk som vil køre off-road melder sig ind i Nysum 
Tom Kjeldsen: Mig bekendt hjælper banefolkene meget til ved 
arrangementer i omegnen.  
Finn: Ja vi er 10 medlemmer under bane, og vi er godt til at tage ud og 
hjælpe.  
 
Vejsports-udvalget: 
Vejsport-udvalgets beretning blev foretaget af Poul Brøndum. 
Poul takkede alle, som har hjulpet i den forgangne sæson.  
Beretningen kan læses senere i referatet.  



 

 

Kommentarer til Pouls beretning:  
Kenneth Kjeldsen: Nytårsløbet var et godt arrangement.  

 
R-udvalget: 
Kasper fremlagde beretning for rallyudvalget.  
 
Der var ingen kommentarer til Kaspers beretning. 
Beretningen kan læses senere i referatet.  
 
Herefter blev beretningerne for de forskellige udvalg godkendt. 
 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
Jørgen Møller fremlagde det reviderede regnskab.  
Kommentarer til regnskabet:  
Jacob Nielsen: Hvad lægger bag indtægtsnedgangen på Rygårde.  
Jørgen: Der har været flere omkostninger sammenholdt med færre 
besøgende 
 
Regnskabet blev herefter godkendt. 

  
5. Fastlæggelse af næste års kontingent. 

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent til RAS for 2019, blev 
vedtaget.  
Forslag vedtaget, kontingent forbliver uændret for 2019. 
 

6. Behandling af indkomne forslag.  
Ingen 
 

7. Valg af formand 
På valg er Jens Erik Jensen 
Genvalg til Jens Erik Jensen 

 
 

8. Valg af revisor. 
På valg er Jørgen Skjøt, som blev genvalgt.  
 

9. Valg af udvalgsmedlemmer. 
På valg er: 
A-udv.: Rita Møller og Anne Marie Østergaard 
Anne Marie Østergaard ønsker ikke genvalg. 
Foreslået:  
Rita Møller 
Marianne Hansen  
Bente Pedersen 
Lone Nygaard  
Genvalg til Rita Møller og nyvalg til Bente Pedersen 
 
B-udv.: Nick Sørensen og Peter Hansen 
Foreslået er:  
Nick Sørensen 
Peter Hansen 
Begge blev genvalgt.  
 
O-udv.:  (Vejsport) Leif Johansen og Egon Brøndum 

Genvalg til Leif Johansen og Egon Brøndum 
 

R-udv.: Jacob Nielsen og Kasper Schøler 

 Jacob og Kasper ønsker ikke genvalg 

Foreslået: 
Carsten Møller 
Kurt Knudsen 
Hermed nyvalg til Carsten og Kurt 
 
 

10. Valg af suppleant. 
På valg er Alan Brøndum 
Genvalg til Alan Brøndum 
 
 

11. Eventuelt. 
Carsten Møller: 
Nu hvor så mange er samlet, er der en forespørgsel på hjælpere til DM1 



 

 

i Horsens.  
Dette er en opfordring, og man kan melde sig til Benny Brøgger, eller 
melde sig til via Facebook, hvor Hans Wester laver et opslag.  
Vi holder som bekendt Jysk Fynsk Fejde hvor holdmesterskabet i klubrally 
afvikles. Her vil vi gerne have mange hjælpere, og alle RASere er velkomne 
til at deltage.  
 
Jens Erik takkede Kenneth for at styre generalforsamlingen med hård 
hånd, samtidig takkede han alle for god ro og orden. 
Der lød en særlig tak til Kasper, Anne Marie og Jacob, som har valgt at 
stoppe i udvalgene.  
 
Næste bestyrelsesmøde er 22/3 i klublokalerne.  
 
Generalforsamlingen blev afsluttet med et trefoldigt leve for RAS, og 
herefter stegt flæsk.  
 

Formandens beretning: 

 
Det som igen så ud til at blive et stort sportsligt år for klubben og dens 

medlemmer, blev brutalt forandret af den meget tragiske ulykke vi havde d. 

16. september. Her blev en punktering desværre årsagen til en deltager 

mistede kontrollen over bilen og ramte to unge officials. De tililende officials 

gjorde alt hvad de kunne, men de to unge mennesker stod desværre ikke til 

at redde, og afgik ved døden. Vi har aldrig i klubbens historie, haft nogen der 

så meget som har brækket en lillefinger, og så står vi pludselig i denne 

ganske uforklarlige situation, hvilket er dybt ulykkeligt, og tankerne går hele 

tiden til deres familier der har mistet noget af det kæreste og dyrebareste 

de ejede.  

På løbsdagen fik vi rekvireret psykologhjælp til alle officials der var til stede, 

og som tydeligvis var ramt på sjælen. Det blev så fulgt op med en ny 

sammenkomst med psykologen dagen efter, hvilket er meget vigtigt i sådan 

en situation. Det er mit indtryk at det har hjulpet rigtig mange til at 

komme igennem den svære tid. 

Vi fik også lagt en strategi over for pressen, og den gik i sin enkelthed ud 

på at vi lod DASUs pressetjeneste, som de eneste, om at udtale sig. Det 

lykkedes også, og der var heldigvis ikke, i forbindelse med uheldet, mere i 

pressen end hvad vi kunne forvente.  

Politiet takserede uheldet til et hændeligt uheld, men vi har endnu ikke 

fået den endelige rapport fra arbejdstilsynet. Hvad det får af 

konsekvenser fremover ved vi heller ikke, men der kan godt komme nogle 

ekstra udfordringer med hensyn til lodsejere o.l. Vi har selv gjort 

forskellige tiltag for at undgå uheld fremover. Bl.a må en ny official aldrig 

stå alene og alle officials som hjælper til skal registreres med navn, 

adresse og telefonnr. Der skal også løbende afholdes officialkurser.  

Vi har i hele denne sag fået meget stor hjælp fra DASU hvor vi virkelig har 

kunnet mærke hvad det vil sige at være medlem at en god organisation.  

Vi stiftede straks, sammen DASU, en fond, hvor pengene ubeskåret skulle 

gå til de efterladte. Her donerede både DASU og RAS kr. 50.000,- hver. 

Herudover er der andre klubber og rigtig mange privat personer der har 

givet nogle fine bidrag. Ligeledes har salget af de sorte sløjfer også 

bidraget med et meget fint beløb. Fonden lukkede ned 31/12-17 og der 

blev samlet kr. 207.491 ind. DASUs tidligere formand Bent Mikkelsen og 

undertegnede har efterfølgende besøgt de to familier for dels at få 

afleveret pengene og få en snak om hvordan det går med dem. Det står 

helt klar at det har været svært for de to familier og de har det stadig 

svært med savnet af det unge par. De er dog ved at få hverdagen til at 

fungere igen. De var glade for den omsorg vi har vist dem og selvom 

pengene ikke kan bringe nogen tilbage, er det har været med til at vise 

den respekt og medfølelse vi alle har for de efterladte. 

Når vi ser tilbage på det der er sket, kan vi se at beredskabet også virker 

når det går helt galt. Det være sig førstehjælp, alarmering, krisehjælp, 

oprydning, håndtering af pressen, omsorg for de efterladte og meget 



 

 

mere. Vi har formået at stå sammen, holde sammen i klubben for at være 

med til at løse opgaverne på den bedst mulige måde, og det kan vi trods alt 

godt være tilfredse med. 

 
Ser vi på den sportslige del af året, ser det helt anderledes ud. Vi har igen 
haft et år med mange sportslige aktiviteter, hvoraf en del af arrangementer 
har været krævende. Opgaverne har heldigvis været fordelt på flere 
forskellige personer, så der ikke har været så meget hængt op på enkelte 
medlemmer. Det er en glædelig udvikling, som jeg kan se fortsætter i det 
kommende år.  
Det er lykkedes at få alle arrangementer afviklet på tilfredsstillende vis, med 
positiv omtale af løbene, og som det fremgår af regnskabet har de fleste 
også givet et fornuftigt økonomisk resultat. Vi fik bl.a. afprøvet en ny 
løbsform på Djursland som der blev lagt rigtig mange kræfter i, og det har 
medfødt at vi igen i klubben har fået frisk mod på at prøve kræfter med et 
DM i Rally her i 2018. 
Da det nogle gange godt kan knibe med at få sagt ordentlig tak for hjælpen 
til alle de frivillige der hjælper til, har vi i flere år inviteret til en hyggeaften i 
klubben. De sidste to år har vi slået det sammen med vores årlige klubfest, 
og det er blevet taget meget godt imod. Der har været mange til festerne, 
og det har altid udviklet sig til en hyggelig aften. Det er gratis at deltage, og 
som det kan ses af regnskabet er det heller ikke helt billigt, men vi føler det 
giver god mening med en god medlemspleje.  
Vi har tidligere ydet tilskud for deltagelse i klubbens egne løb i form af halvt 

startgebyr. Det har vi fjernet i år, og det er der flere grunde til. Dels er der 

udsigt til en mindre fortjeneste på klubbens løb i år, dels bliver 

administrationen lettet for diverse løbsledelser, og dels skal det heller ikke 

se ud som om vi ”køber” deltagere fra andre klubber. Vi betaler dog stadig 

startgebyret til holdkonkurrencer. Ligeledes er der også stadig tilskud til alle 

under 25 år når de er ude at køre åbne løb.  

Vi har igen i år valgt at gøre lidt ekstra ud af generalforsamlingen, således 

at der er spisning efter selve generalforsamlingen.  

For at alle disse medlemsgoder kan lade sig gøre, og kan opretholdes i 

fremtiden, er det bare nødvendigt at størstedelen af vores 

arrangementer giver et fornuftigt overskud. Her må vi til stadighed være 

kreative og køre arrangementer som en forretning, hvor vi skal se 

mulighederne for at tjene lidt ekstra, eller ikke mindst, passe godt på 

udgifterne. Arrangementerne er jo vores eneste mulighed for at tjene 

penge til at have det sjovt for.  

 

Placeringer. 

Klubben består af mange aktive kørere, og det er da også blevet til mange 

meget fine placeringer i løbet af året. De enkelte placeringer vil jeg dog 

lade udvalgene om at fortælle lidt mere om.  

 

Medlemmer. 

Medlemstallet går altid lidt op og ned, men er heldigvis stadig på vej op 

efter vi fik stoppet tilbagegangen i 2015. På nuværende tidspunkt ser det 

meget fornuftigt ud for 2018, hvor vi allerede på nuværende tidspunkt 

har flere medlemmer end vi havde i efteråret 2017, og vi ved jo af 

erfaring at der også kommer flere hen over året. Vi kunne i 2017 bryste 

os lidt over at vi blev den klub i Danmark med flest rallylicenser, og det 

ser jeg som et udtryk for det gode arbejde der bliver lagt i den afdeling. 

Det ser dog desværre stadig sløjt ud for vores baneafdeling, som 

desværre er gået meget tilbage. Vi har i bestyrelsen diskuteret hvad vi 

kan gøre for at få noget mere gang i den gren af klubben igen, men har 

ikke pt nogen løsning. I håbet om der igen kommer gang i 

baneafdelingen, fastholder vi dog stadig en separat baneafdeling.  Vores 



 

 

vejsportsafdeling klarer sig egentlig meget fint, med et fornuftigt 

medlemsniveau og aktivitetsniveau. 

Vi har i vores klub været gode til at lave arrangementer, -især i 

rallyafdelingen, for at skaffe nye medlemmer, og igen i år har vi afholdt et 

flot kursusarrangement som har medfødt en fornuftig medlemstilgang. Et er 

så at skaffe nye medlemmer, og et andet er at fastholde medlemmerne 

gennem flere år til de bliver godt etableret. Vi mener dog at vi i RAS gør hvad 

vi kan, med diverse tilskud og rigtig gode muligheder for at komme ud at 

køre i klubbens egne løb. Vi kan jo se at de klubber der ikke selv har et godt 

løbsprogram mister medlemmer, så det er vigtigt at vi fastholder et godt 

basisprogram i klubben. 

Vi har på glædeligste vis lige afviklet et officialkursus. Her var hele 51 

officials og komme officials mødt op til kursus. Vi er meget glade og stolte af 

at det er blevet taget så godt imod, og det er helt sikkert noget vi vil gentage 

på et senere tidspunkt. 

 

 

Klublokaler. 

På vores klubaftener d. første torsdag i måneden, er der et fint fremmøde, 

hvor der bliver byttet historier og lignende.  

 

Økonomi. 

Som det kan ses af regnskabet, kommer vi ud med underskud. Det skyldes 

bl.a. tilskuddet til fonden og udgiften til års/official festen. Når underskuddet 

ikke er større, og overskuddet i rallyafdelingen er så stort, skyldes ud over en 

ihærdig indsats for økonomien til arrangementerne, også at alle DASU 

afgifter til løbet d. 16. september slap vi for at betale. 

Størstedelen af arrangementerne giver generelt et så flot overskud. Det 

kan vi især takke alle de personer der har hjulpet til ved løbene. Her 

tænker jeg ikke kun på selve løbsledelsen, men også på alle andre der har 

hjulpet til på den ene eller anden måde. Uden frivillige hjælpere havde vi 

ingen arrangementer, og dermed heller ingen overskud. 

 

Hjemmesiden/Facebook. 

Konceptet omkring hjemmesiden er sådan i dag, at det flere personer og 

udvalgene der står for opdateringen. Det er dog stadig ikke altid at den er 

helt opdateret, da det godt kan være svært at få lagt tingene op. Der er 

faktisk en del af siderne der trænger til at blive revideret og opdateret. Vi 

har netop bestemt at hjemmesiden skal have et løft, med nyt udseende 

og mere brugervenlig, især på mobil og tablet, som ikke fungerer optimalt 

i dag. Hjemmesiden er et godt opslagsværk når det drejer sig om hvad der 

sker i klubben, hvem man skal have fat i fra de forskellige afdelinger, 

referater, planer o.l.   

Vores profil på Facebook fungerer rigtigt godt, og vi er ved at have rigtig 

mange følgere (ca. 800). På Facebook er der potentiale, især når det 

gælder kommunikation med de unge medlemmer. Jeg vil derfor opfordre 

alle til at gå ind på siden og like Randers Auto Sport, for så får i 

efterfølgende besked når der sker noget på den. Derudover må I meget 

gerne invitere jeres venner til at synes godt om siden. 

 

Strandgrunden. 

Strandgrunden er et godt aktiv for Randers Auto Sport. De sidste mange 

år har grunden været rigtig godt besøgt, og vi har kunnet melde udsolgt 

på campingvognspladserne. Det er selvfølgelig en glædelig udvikling at 

pladsen er fuld, men jeg vil dog stadig opfordre klubbens medlemmer til 



 

 

at besøge den lidt mere her i 2018. Weekendcampister er der altid plads til, 

og det er jo hyggeligt når der er mange på pladsen, hvor man godt kan få en 

lille en´ til ganen over en go´ gang motorsports snak. 

 

 

DASU 

Ser vi lidt på vores hovedorganisation DASU, kan vi se at vi er godt 

organiseret i en stærk organisation der godt vil lytte til medlemmerne. Der 

bliver afholdt dialogmøder med klubberne både for- og efterår hvor det er 

muligt at komme med input om ændringer og forslag til hvordan DASU kan 

udvikle sig. Det betyder også at repræsentantskabsmøderne foregår meget 

stille og roligt, for hvis der har været problemer, så har de været vendt og 

forsøgt løst. DASU har også nogle meget gode forsikringstilbud som vi som 

medlemmer, kan nyde godt af. DASU fik på sidste repræsentantskabsmøde 

ny formand, og det blev Henrik Møller Nielsen fra vores naboklub AAS der 

her trådte til. Henrik er et forholdsvis ungt pust i DASU, og det bliver 

spændende at følge ham som formand for unionen. Vi kan i RAS godt være 

lidt stolte og glade for at den netop afgåede formand Bent Mikkelsen, har 

valgt vores klub som hans nye stamklub, og vendt hjem til rødderne som han 

var formand for, for 50 år siden. 

 

Fremtiden. 

Hvad fremtiden og året i år vil byde på kan vi godt begynde at spå om. 

Vi har igen et år med en lang række aktiviteter foran os, og vi får et rigtig 

travlt forår. Vi starter med JFM i klubrally sidst i marts. 14 dage senere har vi 

Yokohama Rally Grand Prix i Kongensbro. I juni har vi 4. afdeling af DM i Rally 

på Djursland og i starten af august har vi også som noget nyt JFM for 

klubhold i klubrally / Fejden over en hel weekend. De to sidstnævnte 

arrangementer er meget tids-og mandskabskrævende. Herudover har vi 

også mange andre små og store arrangementer der kræver en vis form 

for opmærksomhed, og Jeg tør godt vove den påstand, at der ikke findes 

ret mange klubber med et så højt aktivitetsniveau som vi har i RAS.  

Med det potentiale vi har af kørere, har jeg også en meget stærk 

formodning om at vi også kommer til at sætte vores aftryk på 

resultaterne hen over året. 

 

Afrunding. 

Med håbet og troen og håbet på, at vi får en god og aktiv sæson, uden 

uheld, vil jeg runde denne beretning af, med at takke bestyrelse, udvalg 

og alle andre der har været med til at få det hele til at fungere, for et godt 

samarbejde i det forgangne år.  

 

Randers d. 1. marts 2018 

 Jens Erik Jensen  

Formand 

 

Formandsberetning, A-udvalget 

Vi har i 2017 afholdt de traditionelle arrangementer. 

Der blev afholdt strandfest den 24. juni med god tilslutning, ca. 50 

deltagere. Vejret var fint hele dagen. Rally-afdelingen arrangerede 

klubrally om formiddagen.  Som noget nyt blev der om aftenen serveret 

helstegt gris, med dejligt tilbehør, hvorefter det traditionelle bål blev 

brændt af. Det var dejligt med så stor opbakning til det nye tiltag. 

Strandfesten 2018 bliver holdt samme weekend, med samme program, så 

sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

Til årsfesten den 18. november, som blev afholdt i Bjerregrav 

Forsamlingshus, var der ca. 80 deltagere til spisning. Der var igen lejet 



 

 

jukeboks, så der var mulighed for at danse, men det var der ikke nogen som 

benyttede sig af. Det blev en dejlig aften, hvor snakken gik godt. 

Julebanko  den  8.  december   havde  ca. 40 deltagere. Der var ekstra mange 

gevinster denne gang, da der havde været tilbud på ænder i Rema 1000. Der 

var gevinst til alle, hvis der ikke havde været nogen der var så ubeskedne, at 

havde taget flere. 

Præmiewhist-turneringen 2016-2017 blev afsluttet med Kenneth  som 

vinder, Ole  som toer og Jens Erik på en tredje plads. Af turneringen 2017-

2018 mangler der at blive spillet en afdeling. Når vi starter igen til efteråret, 

opfordrer vi alle som har mulighed og lyst til at deltage, så det ikke er de 

samme som vinder hvert år. 

Anne  Marie  har desværre valgt at stoppe i udvalget. Vi siger hende tak for 

indsatsen ved de forskellige arrangementer. 

Desuden tak for et godt samarbejde til bestyrelse og de øvrige udvalg. 

 

O-udvalgsberetning til Generalforsamling 1/3 2018 

 

-Ja så er der gået et år igen, I O-afdelingen har det været et år hvor der ikke 

er sket så meget. Men vi har dog som sædvanlig lavet vort Nytårsløb. Der var 

26 hold til Start og alle hyggede sig vist.Af resultater skal nævnes i O-løb blev 

bedste plac. Egon og Poul som fik Sølv i kampen om det Jysk/Fynske 

Mesterskab.I Femkant Turneringen blev Egon og Poul Nr, 1 i M-Klassen, 

ogLeif og Per Nr. 2 i A-klassen.Vi har 2 hold som har kørt med i FDM/DASU 

Classic serien i Pålidelighedsrally Rene og Jørgen blev Nr.3 og Egon og Poul 

blev Nr. 4 i Expertklassen. 

I 2018 har vi faktisk 3 arrangementer, vi laver 2 løb tællende til 

Femkantturneringen.Leif og Per laver løb i September og Nytårsløbet bliver 

lavet af de sædvanlige.Vi har endvidere fået til opgave at afvikle Finalen I 

FDM/DASU Classic, som køres Lørdag den 27.Oktober. 

Vi slutter med at sige tak til alle som har været med til at afvikle vores 

arrangementer. 

 

O-udvalget 

 

Beretning fra RALLYUDVALGET 

Indenfor Rally, har Randers Auto Sport været arrangør i 2017 af i alt: 1 

klubrallykursus, 1 C1/R1 kursus, 5 klubrallyarrangementer, 2 rallysprints, 

1 rallytest, 1 testløb(klubrally(B)) 1 klubrally-PR dag. 

Sæsonen 2017 har budt på et klubmesterskab med i alt 29 deltagende 

hold som har ført en fair kamp året igennem, det er 8 hold mere end i 

2016 som har deltaget i RAS klubmesterskabet og glædeligt at bemærke 

er stigningen af antallet i klasse 1 som er indstigningen og begynder 

klassen i vores sport.  

Rigtig mange RAS kører har leveret flotte resultater igennem 2017, det er 

vi som klub stolte af. 

Lasse M. Sørensen tegnede sig for det bedste resultat i DIF/DM med en 

9.plads generelt og en 3. plads i hans klasse. - Søren Rosenlund fik en 5. 

plads i hans klasse, 14. plads DIF/DM. -Søren Bøgeskov kørte sig en 18. 

plads hjem i DIF/DM. – 2. plads DM minirally 

Tom Kjeldsen fik en 1. plads i hans klasse, 47. plads DIF/DM, - 1. plads DM 

minirally. 

Torben Sørensen fik en 7. plads i hans klasse, 34. plads DIF/DM, - 2. plads 

DM minirally. 



 

 

I Klubrally-disciplinen blev der gået til stålet i kampen om den eftertragtet 

Fejde pokal, desværre rakte det i 2017 ikke til en sejr, men en flot 2. plads, 

med bare 1 point op til vinderen(LOMS). 

I JFM havde Randers Auto Sport i 2017. 8 hold i top 3 på tværs af alle 7 

klasser, Klasse 1 med placeringer på 1., 2. og 3. pladsen ligeledes fordeler 

det sig på samme vis for 071 i klasse 7. 

Dette er resultater der viser at RAS kørerne kan være med helt fremme. 

Carsten Møller stablede Djurs Rally på benene, et koncept med 3 

gennemgående prøver, noter og med tilladelse til at servicere bil og 

mandskab i pausen, et koncept som skulle være et springbræt indenfor 

sporten arrangementet kørte som klubrally-B, for klubrally biler i klasserne 

4-5-6-7. 

2018 byder på en toptunet rallykalender som allerede er godt i gang med 

aktiviteterne, men som i det forgangne år, ville alt dette ikke kunne lade sig 

gøre uden det store arbejde/flid alle løbsarrangører/løbsledelser ligger for 

dagen, samt alle de frivillige hjælpere der uanset vejr og vind bakker op, 

giver et smil og en hjælpende hånd med på dagen. 

-Æret være de to officials minde, som vi mistede i 2017. 

 

En stor tak for 2017 skal lyde fra rallyudvalget. 

 

Rallyudvalget – Jacob Nielsen, Jan Kidmose, Torben Gregersen, Kasper 

Schøler 

 


