
 

Nyhedsbrev nr. 6, 2020 
Kære RAS medlemmer 

Først og fremmest håber jeg, at i alle har haft en god sommerferie, selvom vejret først nu rigtigt viser sig fra den 

positive side. 

Lørdag D. 8. august blev en rigtig RAS klubdag. Her kørte vi hele tre arrangementer på en dag. Alle tre 

arrangementer var lukkede løb og det var kun klubbens medlemmer der kunne deltage. Det blev i den forbindelse 

også til lidt flere nye medlemmer, som vi ønsker velkommen i klubben. Det blev en lang og varm dag hvor der blev 

kørt ræs hele dagen. Hele 33 forskellige hold deltog. Vi håbede at det varslede forsamlingsforbuds forhøjelse til 

200 ville holde stik, men desværre er coronaudviklingen jo igen negativ, så vi måtte holde os under de 100. Vi var 

derfor nødt til at dele deltagerne op i to områder, så vi kunne overholde reglerne. Alle var flinke til at holde 

afstand, og holde sig i egen lejr. Resultaterne kan ses på www.rasnyt.dk  

Vores næste store arrangement bliver Yokohamamesterskabet d. 6. september, og her bliver vi nok også nødt til 

at gøre noget for at overholde forsamlingsforbuddet. – se vedhæftede 

Vi havde planlagt et lukket Klubrally til d. 22. august, men for at få det hele til at gå op, og med en ny mand i 

spidsen for arrangementet, var det nødvendig at flytte det til torsdag d. 20 i stedet. Løbet bliver udelukkende kørt 

på Køreteknisk anlæg, -se vedhæftede 

Vores JFM i Klubrally d. 19. september arbejdes der stadig på at få gennemført. 

Desværre er vores planlagte NEZ O-løb, der skulle have været kørt d. 4. september aflyst. Der findes en ny dato i 

2021 

Selvom efterårssæsonen kun lige er startet, skal vi til at tænke på hvad vi skal have af arrangementer i 2021. 

Derfor indbyder Rallyafdelingen til en planlægningsaften d. 8. september kl. 19.00 i klubhuset. Her er alle 

velkommen også selvom man ikke har planer om at stå for et løb, men kun har interesse for at høre lidt om hvad 

der sker, og måske har en mening om hvad der kunne ske i R-afdelingen i 2021. 

Vores jubilæumsfest som vi har udsat til fredag d. 20. november, forventer vi stadig bliver gennemført. Så sæt nu 

kryds i kalenderen ved den dato. 

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

forvejen bidrager med et kæmpe arbejde, men jeg håber og tror på vi nok skal nå i mål   

Nu må vi bare håbe at udviklingen igen kommer til at gå i den rigtige retning, så vi ikke får nye restriktioner. 

Foreløbig aktivitetskalender: 

20. august: Lukket Klubrally 

3. september: Klubaften 

4. september: NEZ i O-løb - aflyst 

6. september: Åbent løb Yokohamamesterskabet Vest 

8. september: Planlægning af sæson 2021 i R-afdelingen 

19. september: JFM i Klubrally 

24. oktober: DM finalen i Rally 

20. november: Jubilæumsfest 

28. december Nytårsløbet i O-løb 
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