
 

Nyhedsbrev nr. 5, 2020 
Kære RAS medlemmer 

Efter en længere tid hvor det ikke har været muligt at arrangere motorløb, var det godt at komme i gang igen.  

Strandløbet d. 20. juni havde 27 tilmeldte, hvilket må betegnes som et super fremmøde for et lukket løb. 

Resultaterne kan ses på www.RASNYT.DK . Efterfølgende var der jo den traditionelle strandfest. Det hele var lidt 

anderledes end det plejer pga. det corona og forsamlingsforbud vi er nød til at overholde.  

D. 8. august bliver en rigtig RAS klubdag. Her kører vi hele tre arrangementer på en dag. Alle tre arrangementer er 

lukkede løb og det er kun klubbens medlemmer der kan deltage. Der bliver kørt Klubrally og Rallytest samtidig om 

formiddagen. Om eftermiddagen kører vi den samme prøve som vi plejer til Rally Grand Prix, men som Klubrally 

B-Prøve. På den måde kan de fleste af dem der kører klubrally også deltage, og de fleste har mulighed for at 

deltage i to løb på samme dag. Vi har selvfølgelig hårdt brug for officials denne dag, og du må meget gerne 

kontakte Berith ras@rally-rolf.dk eller Jens Erik jejensen@fiberflex.dk  

Tilmeldingen til d. 8. august foregår gennem DASU.dk, rundstykker og præmier er sponsoreret af Dagsvad Auto 

Vores lukkede løb d. 19. september er blevet ændret til et JFM i Klubrally 

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

forbindelse søgt midler fra DIFs hjælpepakke og vi har fået et tilskud på ca. 35% af det ansøgte beløb, hvilket vi 

kun kan være tilfredse med. 

Der er ingen tvivl om at vi får et meget travlt efterår, og vi kommer til at trække meget på alle de frivillige, men 

jeg håber og tror på vi nok skal nå i mål 

Foreløbig aktivitetskalender: 

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

8. august: Lukket Klubrally,  

8. august: Rallytest  

8. august: Rallyshow/Klubrally2 

22. august: Lukket Klubrally 

4. september: NEZ i O-løb 

6. september: Åbent løb Yokohamamesterskabet Vest 

19. september: JFM i Klubrally 

24. oktober: DM finalen i Rally 

20. november: Jubilæumsfest 

28. december Nytårsløbet i O-løb 

 

Rigtig god sommer 

Randers Auto Sport 

Formand 

Jens Erik Jensen 
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