
 

Nyhedsbrev nr. 4, 2020 
Kære RAS medlemmer 

Efter en længere tid hvor det ikke har været muligt at arrangere motorløb, ser det ud til at vi så småt kan komme 

lidt i gang igen. Forsamlingsforbuddet er hævet til 50, og for os gælder det at det er pr arrangement inkl. officials. 

Vi starter ud med Strandløbet d. 20. juni. For at være sikker på vi ikke kommer over de 50, har vi delt løbet op i to 

arrangementer, -et om formiddagen og et om eftermiddagen. Samme aften afholdes Strandfesten uafhængigt af 

løbet, og her må vi selvfølgelig også kun forsamles 50. 

D. 8. august, var det planen at vi skulle køre det udsatte Yokohamamesterskab og Rallytest i Kongensbro. 

Forsamlingsforbuddet bliver denne dag tilsyneladende hævet til 200, og vi har planer om at køre den planlagte 

Rallytest som et lukket løb om formiddagen. Samtidig har vi planer om at køre et lukket Klubrally på Munck 

området. Om eftermiddagen er planen så at vi kører et Klubrally 2 eller et Rallyshow, men også som et lukket løb 

for RAS. Det hele er selvfølgelig afhængig af, at der ikke sker ændringer i corona krisen, og om vi kan få 

myndighedernes tilladelse og. Alt sammen bliver selvfølgelig kørt uden tilskuere o.l., men der skulle meget gerne 

komme en rigtig god RAS dag ud af det. 

Yokohamamesterskabet udsættes endnu engang, så det bliver kørt søndag d. 6. september også i Kongensbro. 

Her i coronatiden har vi nu heller ikke lagt på den lade side hele tiden. Klubhuset har fået en indvendig overhaling 

med nye lyddæmpende troldtekt lofter med indbygget led spot. Ligeledes har køkkenet og kontoret fået et løft. 

Nu mangler det udvendige maling samt lidt reparation af murværket. 

Vi har d. 8/6 for første gang siden generalforsamlingen i starten af marts, afholdt et bestyrelsesmøde. Det var 

også her godt at de øvrige bestyrelsesmedlemmer, og komme i gang med motorklubben igen. 

Det bliver spændende at se hvor meget motorløb vi får kørt i år, og hvornår der sådan rigtigt bliver åbnet op igen. 

Jeg tror vi vil komme til at se restriktioner det meste af denne sæson, men håber på at vores DM finale i Rally d. 

24. oktober kommer til at køre uden problemer. Jeg vil opfordre alle til at holde sig orienteret på hjemmesiden og 

facebook. 

Coronaen har også været hård ved DASU, pga. manglende indtægter i form af manglende medlemmer, licenser, 

løbsafgifter o.l. Der han man desværre været nødsaget til af afskedige tre medarbejdere, hvilket uden tvivl vil 

medføre en lidt forringet service fra den kant. 

I RAS er vi selvfølgelig også mærket af krisen, med mange aflysninger og manglende indtægter fra løbene. Vi har i 

den forbindelse søgt midler fra DIFs hjælpepakke, men har endnu ikke hørt om vi kan komme i betragtning. Her 

må vi endnu engang konstatere at det er dejligt at være fornuftigt økonomisk polstret.  

Foreløbig aktivitetskalender: 

20. juni: Lukket Klubrally - Strandløbet 

20. juni: Strandfest 

5. august: Team Grønbech Racing holder et arrangement kl. 19-21 som vi kalder ”Spark dæk” 

8. august: Lukket Klubrally, Rallytest & Rallyshow/Klubrally2 

22. august: Lukket Klubrally 

4. september: NEZ i O-løb 

6. september: Åbent løb Yokohamamesterskabet Vest 

19. september: Lukket Klubrally 

24. oktober: DM finalen i Rally 

28. december Nytårsløbet i O-løb 

Venlig hilsen og god sommer 

Randers Auto Sport 
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