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Kære RAS medlemmer.   
 

Sommeren er ved at være over os, (i hvert fald efter kalenderen) og motorsportssæsonen er godt i gang. Vi 

kan se at der også er mange RAS kørere der deltager i løbene rundt omkring, og de gør det rigtig godt kan 

man se af resultatlisterne. 

Vi har i klubben haft nogle udfordringen vedr. vores Yokohamaafdeling der skulle have været kørt d. 22. maj. 

Vi har prøvet til flere steder, og mange har været inde over for at give en hånd med, men allerbedst som det 

så ud til at skulle lykkedes, glippede de sidste tilladelser, og vi måtte til sidst kaste håndklædet i ringen, og 

aflyse for denne gang. Heldigvis for turneringen, er det lykkedes at finde et erstatningsløb. 

Lige nu ser vi i klubben frem til Strandløbet der køres fra Strandgrunden d. 18. juni. Det er samtidig med at vi 

holder årets strandfest, og her vil jeg gerne slå et slag for at vi møder talstærkt op, da det plejer at være en 

super hyggelig aften / weekend. Det store telt bliver stillet op, og der er bestilt helstegt pattegris med hele 

svineriet 

 

TIDEN ER INDE TIL RAS IGEN STÅR ØVERST PÅ SKAMLEN!  
Om du kører Dacia eller Lancia. ALLE kræfter skal samles når Kjellerup 2 juli afvikler Hold JFM/Fejden. Vi skal 
have den store pokal med hjem i år. Klubben betaler startgebyret denne dag for alle der stiller op for RAS 
holdene. Tilmelding åbner snart på DASU. De der skal med sender lige en besked til Hans Wester på 
messenger eller SMS (40972538) med info på deltagerklasse, 1 kører, 2 kører og bil. Har i bestemte ønske til 

en eller flere i gerne vil være på hold med så skriv også dette.  
Så ses vi til Årets Hold JFM.  
 

Sides sidste nyhedsbrev har vi afholdt klubaften med DASUs formand Henrik Møller-Nielsen. Her var et 

meget flot fremmøde og vi fik en forklaring på hvad og hvorfor man ønskede at få ændret valgprocedurer til 

DASUs sportsudvalg. Der var en livlig debat, hvor der både var tilhængere og modstandere af forslaget. 

Efterfølgende har der været ekstraordinært repræsentantskabsmøde i DASU. Her blev forslaget vedtaget 

med stort flertal, sådan at sportsudvalgene fra årsskifte består af personer der er udpeget at bestyrelsen. 

Klubberne kan dog stadig komme med forslag til gode repræsentanter, men det er bestyrelsen der træffer 

den endelige afgørelse på hvem der skal sidde i udvalgene. Man håber på denne måde kunne skabe mere ro 

samt opnå en bredere vifte af kompetencer i sportsudvalgene. 

 

Klubaftenerne holder sommerferie og genoptages til september.  

 

RAS Camping  

Campingsæsonen er startet på RAS camping. Der er stadig ledige pladser for fastliggere, men der er jo altid 

plads til alle der har lyst til at campere derude i kortere eller længere tid. Pladsen ligger lige ud til Kattegat og 

adressen er Havhusevej 8a, 8961 Allingåbro. For yderligere info kan undertegnede kontaktes. 

 

Kommende arrangementer: 

Strandfestløbet:  18. juni   

Strandfesten:  17. – 19. juni 

 

Rigtig god sommer 

Formand 

Jens Erik Jensen 

 


