
Nyhedsbrev fra Bestyrrelsen: 

Siden sidst er der sket mange spændende ting i klubben, vi har på banen haft 3 arrangementer. 

1 klubmesterskab blev afviklet D 9/4 2016 i godt vejr med ialt 39 deltagere, det er altid en førnøjelse 

at afholde et klubmesterskab med en veloplagt løbsledelse samt officials. For ikke at nævne de 

kørere der mødte op og kørte noget godt race. 

Åbenhus: igen i år afholdte FSAS åbent hus, her var vejret igen med os, endnu engang skal der lyde 

et tak til de frivillige der mødte op og gjorde det muligt at skaffe 10 nye til til licens. På dagen var 

der:  

 40 Stk kør selv. 

 130 stk kør med.  

 13 stk crosskart. 

Alt i alt en vellykket dag. 

DM 3 i folkerace cup 28/5 2016: 

Med ialt 88 deltagere blev DM 3 i DASU Cup på Ørnedalen i tørvejr, igen denne gang skal ALLE 

frivilige have stor ros for at deltage både før under og efter. Uden jer ingen motorløb. 

Allerede under træningen var der race for alle pengene, hele dagen blev der gået til stålet og kørt 

noget godt race, den nye curb blev taget i brug. 

Mads Pedersen AKA Panik have debut som speaker, stor ros til Mads for at løfte opgaven, flot 

arbejde. 

Allerede nu er forberedelserne igang til 3 dagsløbet, i den forbindelse kan vi nævne at Musik på 

starten fredag, i år vil blive med ”Midt om natten” til dem der ikke skulle vide det er det et Kim 

Larsen/ Gasiolin Kopi band så der er grundlag for en svingom på starten. 

 Onsdag vil det være muligt at Komme og se sevleste Bumle og Lynet Mc. Queen på banen, her kan 

børn og barnlige sjæle få taget et billede med de 2 unikke biler fra filmen ”Biler”. ungdoms 

afdelingen er vært for dette arrangement. Tak til Lone og Co for dette er muligt. 

Vedr den nye bane er intet nyt godt nyt, der arbejdes stadig på højtryk for at finde et altenativ til 

Ørnen, Som nævnt tidligere er der flere muligheder på spil, vi må blot erkende at vi er oppe mod 

politiske kræfter og de har andre ting at varetage en lige netop vores interesser, dette resultere i 

lang behandlingstid. 

Så snart vi har noget konkret vil vi glæde os til at melde det ud til vores medlemmer. 

Vi kan nu se frem til et klubmesterskab samt 3 dagsløbet som vi alle glæder os til at se jer alle før, 

under og efter. Vel mødt. 

 

-Bestyrelsen.  

  

 


