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Kære RAS medlemmer.   
Nu da alle restriktioner er fjernet og efterårssæsonen er godt i gang, køres motorløb på livet løs hver 

weekend. Det hele har jo hobet sig lidt op her i efteråret, og det gælder ikke kun vores sport, men også 

mange andre aktiviteter som familiefester og lignende. Det kan selvfølgelig godt gå lidt ud over 

deltagerantallet, men det er også en stor udfordring for alle vore frivillige med de mange arrangementer. 

Der skal lyde en stor tak herfra til alle der er med til at få det hele til at fungere.  

 

Yokohama Mesterskabet 

Det lykkedes at få afviklet klubbens afdeling af Yokohamamesterskabet på vejene i Ålum og omegn med en 

super hastighedsprøve. Det har været en tung og lang vej for løbsledelsen med mange udfordringer, men det 

lykkedes til alles store tilfredshed. – Godt gået 

 

NEZ – Bilorientering 

Vi har været medarrangør af et NEZ løb i Bilorienteringsløb. Desværre var der kun 6 udenlandske deltagere 

hvilket direkte var affødt af corona. Ellers var løbet en stor succes som klubben kan være stolt af. 

 

DASU Rally dialogmøde 

Rallyudvalget og Randers Auto Sport inviterer til dialog møde mandag d. 20 september kl. 19.00-22.00. 
Adresse: Borup Byvej 105, 8920 Randers NV 
Dagsorden er en åben snak om løst og fast i Rallysporten – RU vil dog gerne komme med forskellige oplæg.  
Ønsker til særlige punkter kan sendes til kenneth-svendsen@hotmail.com 
Ingen tilmelding, bare mød op på dagen 

 

Klubrally 

Næste afdeling af klubmesterskabet i klubrally køres lørdag d. 25. september. Her var det planen vi skulle 

have kørt på Djursland med udgangspunkt i Skørring. Desværre har vi fået afslag på vores ansøgning om at 

køre på nogle sekundære veje i Syddjurs kommune. Vi har derfor her i 11 time ændret løbet til en klubdag 

på Køreteknisk Anlæg i Randers – se vedhæftede tillægsregler 

 

 

Rallyplanlægningsmøde 

Tirsdag d. 28. september er der planlægningsmøde i Rallyafdelingen. Her skal sæsonen 2022 planlægges, og 

vi skal have fundet ud af hvor mange løb vi skal have, og hvilke typer løb der skal køres, og sidst men ikke 

mindst, hvem der skal tage sig af det. Mød op og giv din mening om hvordan Rallysæsonen i RAS skal se ud 

til næste år. 

 

Spændende aften med John Nielsen 

Tirsdag d. 12. oktober har A-udvalget lokket John Nielsen til at komme 

og fortælle om hans meget spændende motorsportskarriere. 

Aftenen starter med stegt flæsk og persillesovs, - se mere i vedhæftede 

opslag 

 
Klubaften 

Nu er klubaftenerne begyndt igen. Hver den første torsdag i måneden er der åbent i klubhuset, hvor der 

serveres kolde øl og vand til brugervenlige priser. Derudover plejer der at være en god motorsportssnak om 

alt muligt, med historier fra både nyere og gamle dage, så mød nu op til en rigtig hyggelig uforpligtigende 

aften. Næste gang er d. 7. oktober kl. 19.30 
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Præmiewhist 

Hen over vinteren spilles der igen præmiewhist d. 2. torsdag i måneden, undtagen i december hvor der 

afholdes banko. Vi kan opfordre alle der kan spille whist til at møde op uanset hvor god man er. Der spilles 

om fine pengepræmier i det samlede resultat, men derudover er det nogle meget hyggelige aftener. Første 

aften er d. 14. oktober kl. 19.00.  Har du spørgsmål, så kontakt tovholder: formanden på 21760622 

 

Jubilæumsfest 

Vores 40 års jubilæumsfest er efterhånden blevet udskudt nogle gange. Nu skulle den meget gerne blive til 

noget, og sæt allerede nu kryds ved fredag d. 19. november. Her holder vi en ordentlig fest i Skovbakkens 

lokaler på Agerskellet i Randers med alt betalt, dans og musik. Der kommer mere om festen og tilmelding på 

en særskilt mail senere. 

 

Kommende arrangementer:    

20. september: DASU Rally dialogmøde i klubhuset kl. 19.00 

25. september: Klubrally i RAS  

28. september: Rally planlægningsmøde i klubhuset kl. 19.00 

7. oktober:  Klubaften for alle – hygge i klubhuset kl. 19.30 

12. oktober:  Stegt flæsk og foredrag med John Nielsen kl. 18.00 

24. oktober:   Strandgrunden lukker for i år 

14. november: Præmiewhist kl. 19.00 

4. november:  Klubaften for alle – hygge i klubhuset kl. 19.30 

11. november: Præmiewhist kl. 19.00 

19. november: Jubilæums og årsfest  

 

Rigtig god efterårs sæson 

Formand 

Jens Erik Jensen 


