
   

Nyhedsbrev nr. 1 2020   

  

Kære RAS medlemmer.   
Året går på hæld, og jeg vil i den forbindelse ønske alle RAS medlemmer og jeres familier en rigtig glædelig 

jul, og et rigtig godt og lykkebringende nytår.   

Det er gået rigtig godt for vores aktive kørere igen i år. Vi har igen 

fået en DIF Danmarksmesterskab i Rally. Det er Ib Kragh og Ditte 

Kammersgaard der har stået for den bedrift. Stort tillykke. Vi har 

også vundet Yokohamamesterskabet for klubhold i Rallysprint. 

Ligeledes er der mange andre aktive kørere der har taget mange 

fine medaljer og pokaler rundt omkring i landet.   

Vi har også i 2019 formået at få mange arrangementer stablet på 

benene på en måde så vi også på den front kan være ganske godt 

tilfredse.   

Vi er pt næsten 200 medlemmer, og vi er med 105 rallylicenser den største rallyklub i Danmark.  

Her i 2019 rundede klubben også 1000 følgere på vores Facebook side   

  

Official hyggeaften / Præmiefest  
Præmiefest og official hyggeaften, blev i år afholdt i vores eget klubhus. Det var en kæmpe succes med 110 

glade mennesker der bl.a. kunne fejre årets klubmestre samt øvrige præmiemodtagere.   

  

Støtte til ungdomsmedlemmer   
Er du under 25 år, eller i løbet af året er fyldt 25, kan du få økonomisk støtte i RAS. Ansøgningsskemaet ligger 

på RAS hjemmeside, og skal indsendes til Jørgen Møller senest 28. december 2019, med dokumentation for 

deltagelse i de løb der ønskes tilskud til. Ansøgninger herefter vil ikke komme i betragtning.   

  

RAS 40 års jubilæum  

1. januar fylder Randers Auto Sport 40 år, så 2020 bliver klubbens jubilæumsår. Det skal selvfølgelig fejres, 

og vi går i bestyrelsen og pusler lidt med en jubilæumsfest på et eller andet tidspunkt i løbet af året. 

Herudover bliver der kørt et jubilæumsrally på Djursland, som bliver årets DM finale  

  

E-Sport  

Vi har tidligere snakket lidt om E-Sport i RAS. På den første klubaften d. 2. januar2020, har vi fået en der 

kører en del E-sport til at komme både og fortælle og vise udstyret frem i klubben. Der bliver sikkert også 

mulighed for at prøve grejet af.  

  

OF 354 kursus  

Prøvechef klubrally og klubrally light, samt start og tidtagning på hastighedsprøve. Med en OF 354 kan man 

også selv være løbsleder for et Klubrally Light, samt det er et adgangskrav til et OF 344 kursus der giver ret til 

at lave åbne Klubrally. Kurset afholdes i klubhuset d. 14. januar. Tilmelding til Jens Erik på 

jejensen@fiberflex.dk eller sms på 21760622  

Vi vil rigtigt gerne have nogle flere løbsledere, så det bliver meget nemmere for alle at lave løb.  

  

Klubrallykursus  

Vi afholder klubrallykursus søndag d. 9. februar kl. 10.00 i klubhuset. Så kender i nogen der har lyst til at 

prøve vores sport, så er det har man starter.  

  

  

  



  

  

F1 optakt  

Vi har reserveret 30 billetter til optakts aften forud for den kommende Formel 1 sæson med John Nielsen & 

Jens Hansen på Pakhuset i Randers. Det plejer at være en super fed aften der starter med stegt flæsk og 

persillesovs. Billetterne kan køber her frem til den 2. februar.  

https://ras.safeticket.dk/58615/Optakt_til_Formel_1_saesonen_2020  

  

C1 / R1 kursus  

Lørdag d. 15. marts kl. 10.00 afholder vi C1 / R1 kursus i klubben. Kurset henvender sig til alle der skal ud og 

køre noget der går hurtigere end Klubrally, og er obligatorisk for at få en R1 eller C1 licens. Vi har fået den 

mange dobbelte Danmarksmester Freddy Pedersen til at komme og tegne og fortælle, og der bliver også tid 

til notekørsel. Kurset koster kr. 200,- pr mand inkl. forplejning, og vi regner med at være færdige ved 15 

tiden. Tilmelding til Jens Erik på jejensen@fiberflex.dk  

  

Official kursus  

Vi afholder igen i år Officialkursus for alle interesserede, og det er ingen betingelse at man er medlem af 

klubben. Kurset er ganske gratis og henvender sig til alle der hjælper til som official ved både Rally, Sprint og 

Klubrally. Kurset er gratis og finder sted d. 20. februar kl. 19.30 i klubhuset. Ingen tilmelding på forhånd.  

  

Kontingent   
Kontingentet er uændret til næste år.     

Kontingenter for 2020:    

Aktivt medlem med licens kr. 800,-, og kr. 675,- for aktive husstandsmedlem   

Almindeligt medlem evt. med off. licens kr. 350,-, og kr. 225,- for alm. husstandsmedlemmer    

Ungdomsmedlemmer under 18 år kr. 400,-   

Der bliver ikke udsendt girokort i år, men kontingentet bedes overført på konto nr.: 9326  3265600505  

eller på MobilePay på 86369 senest 15. januar  

Klubbens årskalender vil komme til at ligge på forsiden af hjemmesiden først i det nye år.   

  

RAS Camping  

Reglerne for tildeling af pladser er de samme som sidste år, og findes på hjemmesiden  

  

Generalforsamling 2020  

Ligesom sidste år vil der efter den kommende generalforsamling blive serveret stegt flæsk med 

persillesovs. Det kræver dog at man har meldt sig til spisning til Jørgen Møller på jlm@primanet.dk 

eller 30959650 senest fredag d. 28. februar for at kunne deltage i denne del af aftenen.  Bemærk 

at generalforsamlingen starter kl. 18.30, og vi forventer at spise kl. 19.45  

  

Kommende arrangementer:   

Bankospil d. 12 december kl. 19.30  

Nytårsløb fra klubben 28. dec.    

E-sport klubaften 2. januar kl. 19.30  

Tidtager / prøvechef OF 354 kursus tirsdag d. 17. januar kl. 19.30  

Klubrallykursus 9. februar kl. 10.00  

Official kursus 20. februar kl. 19.30  

Formel 1 optakt onsdag d. 4. mats  

Generalforsamling 5. marts kl. 18.30  

C1 / R1 kursus 15. marts kl. 10.00  

JFM / Speed Nord Sønderbæk Auto Løbet 22. marts  

Strandgrunden åbner lørdag d. 28. marts  

Kongensbro Rally Grand Prix og rallytest 4. april   

  

Glædelig jul og godt nytår  

Formand   

https://ras.safeticket.dk/58615/Optakt_til_Formel_1_saesonen_2020
https://ras.safeticket.dk/58615/Optakt_til_Formel_1_saesonen_2020


Jens Erik Jensen   

    

  

 

  

 Generalforsamling   

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling   

Torsdag den 5. marts 2020 kl. 18.30   

I klubhuset Borup Byvej 105 Randers NV   
   

Dagsorden:   

1. Valg af dirigent   

2. Formandens beretning.   

3. Udvalgsformændenes beretninger.   

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.   

5. Fastlæggelse af næste års kontingent.   

6. Behandling af indkomne forslag.   

7. Valg af formand, på valg er Jens Erik Jensen   

8. Valg af revisor, på valg er: Jørgen Skjøt   

9. Valg af udvalgsmedlemmer   

På valg er:   

A-udv.: Rita Møller og Bente Pedersen  

B-udv.: Nick Sørensen og Peter Hansen   

O-udv.: Leif Johansen og Egon Brøndum   

R-udv.: Carsten Møller og Kurt Knudsen  10. 

Valg af suppleant. På valg er Alan Brøndum  11. 
Eventuelt.   

Forslag der ønskes behandlet under pkt. 6 SKAL være formanden skriftligt i hænde senest den 24.   

februar 2020 og vil blive offentliggjort i klublokalerne fra den 26. februar 2020   

For at nogen kan vælges, SKAL de enten selv være til stede eller have skrevet under på en fuldmagt.   

Bestyrelsen   

  

  

  

  

  


