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Kære RAS medlemmer.   
 

Sommeren går på hæld, og vi er godt i gang med et travlt efterår, hvor vi både er arrangør at to Klubrally og 

DM finalen i Rally. Det sidste er dog sammen med Kjellerup og Omegns Motorklub. Herudover har vi fået 

Freddy Pedersen til at komme og holde foredrag. 

Vores kasserere har på grund af manglende tid ønsket at blive frataget nogle af opgaverne i klubben. Det har 

vi i bestyrelsen fundet den løsning på, at frem til næste generalforsamling tager undertegnede sig af alle ind 

og udbetalinger og Jørgen Møller tager sig af bogføringen. Det vil sige at har man regninger eller 

indbetalinger sender man dem til undertegnede som så sørger for at de bliver betalt. 

Klubaftenerne er så småt startet op, og jeg vil da opfordre medlemmerne til at støtte op om klubaftenerne, 

da det plejer at være meget hyggeligt at mødet i klubhuset. 

 

 

Rally Stoholm 4/5 november 

Planlægningen af DM finalen sammen med KOM er godt i gang. Det bliver et super Rally med bl.a. 

mørkekørsel om fredagen samt meget grus både fredag og lørdag fordelt på 13 prøver hvoraf de 7 er 

forskellige. Yderligere info kan findes på: www.rallystoholm.dk eller 

https://www.facebook.com/rallystoholm  

Der er åben for tilmelding på: https://www.dasu.dk/detaljer?id=1e6faabe-6b57-ec11-8f8f-000d3ade3d6c 

 

 Rallyudvalget holder planlægningsaften torsdag, den 22/9 kl. 19.00 i klubben. Alle er velkomne. 
 

 Det er nu muligt at købe tøj med vores logo på. Der hænger et par prøver ude i klubben. 
Bestillingsliste hænger ligeledes i klubben og der skal ved bestilling betales kontant til Jan Kidmose. 
 

 Vi er nu halvvejs i vores klubmesterskab 2022 og foreløbig stilling kan ses på rasnyt.dk: Resultater 
Klubmesterskab 
 

 Vi afvikler i samarbejde med Kjellerup og Omegns Motorklub Rally Stoholm den 4 & 5. november 
2022. Berith er prøvechef på en by prøve fredag aften og Tom (Hinge) er prøvechef på en prøve 
lørdag. Vi søger allerede nu officials og har man tid & lyst til at hjælpe en eller begge dage kan man 
henvende sig til Berith på rally@officeboost.dk. Der er til arrangementet lavet en hjemmeside, hvor 
man kan læse en masse omkring Rally Stoholm 2022.  

 

Klubaften 

Så er klubaftenerne i gang igen, og der er fast 

klubaften kl. 19.30 den første torsdag i måneden 

frem til juni 2023 

Torsdag d. 6. oktober bliver dog lidt anderledes. 

Her har vi fået den mangedobbelte 

Danmarksmester som codriver i Rally Freddy 

Pedersen til at komme og fortælle om sit meget 

spændende liv med Rallysporten gennem 50 år i 

både ind og udland. Han har jo kørt med bl.a. Leif 

Poulsen, Jørgen Pilgaard, Jens Mulvad, Ib Kragh, 

Christian Jensen og mange flere. 

For dem der har lyst starter vi med Dansk bøf med bløde løg kl. 18.00, og kl. ca. 19.00 giver vi ordet til 

Freddy. 
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Det koster kr. 150,- for spisning og foredrag, og kr. 75,- hvis man kun vil til foredraget 

Der er plads til 80, og det er efter først til mølle princippet, og tilmelding til rasrally@outlook.dk og husk at 

skrive hvem der tilmeldes.  

Tilmeldingen er gyldig når beløbet er betalt på konto nr  8113 7303019 

Tilmeldingen er åben til d. 2. oktober, hvis der ikke bliver fyldt op inden.  

 

Præmiewhist 

Klubbens præmiewhistturnering starter op torsdag d. 13. oktober kl. 19.00. Der spilles over 5 torsdage i 

vinterens løb og det koster kun kr. 50,- at deltage pr gang, og der er udsigt til fine pengepræmier til de 

heldige / dygtige når turneringen en slut. Alle der bare har lidt forstand på almindelig whist kan deltage, og vi 

plejer at have nogle meget hyggelige aftener. 

 

RAS Camping  

Campingsæsonen går efterhånden på hæld og pladsen lukker med udgangen af uge 42. Når man forlader 

pladsen skal der være ryddet ordentligt op, så pladsen ser fin og ryddelig ud frem til næste sæson. Nøglen 

kan smides i Jørgens postkasse Havhusevej 9 eller afleveres til undertegnede. 

 

Kommende arrangementer: 

Rally / klubrally planlægningsmøde 22. september kl. 19.00 

Klubrally – lukket løb  25. september – Tillægsregler vedhæftet 

Foredrag med Freddy Pedersen 6. oktober kl. 18 / 19.00 

Præmiewhist   13. oktober kl. 19.00 

Speed Nord Klubrally  15. oktober – Tillægsregler vedhæftet 

Klubaften   3. november kl. 19.30 

Rally Stoholm   4/5. november 

Præmiewhist   10. november kl. 19.00 

Klubfest   19. november 

Julebanko   8. december 

 

Rigtig godt efterår 

Formand 

Jens Erik Jensen 
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