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Nyhedsbrev 01.2009 

 
 
Kære medlemmer 
 
 
 
Nyhedsbrev 1/2009: 
Her ser du det første nyhedsbrev i nyere tid i Viking Auto Sport. 
Bestyrelsen har besluttet at nedlægge klubbladet til fordel for dette nyhedsbrev, og det er ene og 
alene af den grund, at det administrativt er en underskudsforretning, at fremstille klubbladet i dets 
tidligere form. Så vi prøver nu en sæson med nyhedsbreve i stedet for, og de vil være 
tilgængelige på vores hjemmeside. Har du i øvrigt husket at tilmelde dig nyheder fra 
hjemmesiden? Det kan du gøre på denne adresse: http://www.vikingautosport.dk/mailingliste.htm. 
For de medlemmer der ikke er internetopkoblet, vil nyhedsbrevene blive fremsendt med post. 
 
Nyt fra Bestyrelsen: 
Ved generelforsamlingen den 18.11.2008, blev følgende personer valgt: 
 
Formand:  Palle Bjørnsten   
Næstformand: Jon Aggestrup   
Kasser:  Carsten Kroman   
Rallyafdeling: Per Sørensen   
O - afdeling: Erik Rasmussen 
Menigt medlem: Henriette Juhl Bruhn 
Menigt medlem: Rasmus ”Bager” Carstensen 
Suppleant:   Hans Ole Funch 
Suppleant:  Kasper Rasmussen 
Webmaster:  Erik Svendsen 
 
De 2 første bestyrelsesmøder er afholdt, og her blev det blandt andet besluttet, at de enkelte 
udvalgsformænd bliver mere selvbestemmende ”til dagligt” og selv står for rekruttering af nye 
medlemmer og opgaveløsere til udvalgsopgaverne. Det kunne være prøvemandskab, startbord, 
løbsledelse og lign. Derudover er det besluttet, at bestyrelsen mødes fast hver 6. uge og 
snakker om gammelt, nuværende og nyt stof til motorklubbens fremme. Den samlede 
målsætning for bestyrelsen, udover daglig drift af motorklubben, er projekt 2011.  
Med P2011 er det målet, at Viking Auto Sport bliver den mest innovative, aktive og samtidig den 
mest hyggelige motorklub på Sjælland. Den som alle de andre gerne vil være medlem af. For 
fremtiden, vil alle bestyrelsens referater også blive lagt op på hjemmesiden, så du som medlem 
også kan følge med. 
 
Så vil bestyrelsen bruge hjemmesiden meget mere end tidligere. Der er oprettet en ny blog, 
som du er velkommen til at skrive I. Adressen er www.blog.vikingautosport.dk  
Så har vi ladet fremstille en ny kalender, hvor alle aktiviteter vil blive noteret i. Der er mulighed 
for at din egen hjemmeside bliver set via vores links, og alle bestyrelsesmedlemmer har fået 
egne mailadresser. Du kan sende dine egne pressemeddelelser, nyhedsbreve, billeder, køb & 
salg annoncer mm. til webmaster@vikingautosport.dk, og Erik vil så lægge det ud på siden, så 
alle vi andre kan læse om vores klubkammeraters færden ude i det store motorsportsland 
Danmark. 
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Motorklubben er også på Facebook: http://www.facebook.com/group.php?gid=44963805802 
 
 
Nyt fra Kassereren: 
Kontingent til motorklubben for 2009 er fastlagt til Kr. 250,- 
 
Medlemstype:   DASU  Til VAS Samlet 
Aktivt medlem (inkl. grundlicens) *  450,- 250,- 700,- 
Aktivt husstandsmedlem (inkl. grundlicens) 225,- 250,- 475,- 
Almindeligt medlem (uden licens)  225,- 250,- 475,- 
Alm. husstandsmedlem (uden licens) 45,- 250,- 295,- 
 
Det beløb du skal overføre/indbetale til klubben, er det beløb, der står ud for Samlet. 
 
Når du har betalt dit kontingent til klubben, skal du selv registrere din licens på DASU’s 
hjemmeside ved at indtaste dit licensnummer, og afkrydse din licenstype.  
 
*Grundlicensen, der er indeholdt i det aktive medlemskab inkluderer følgende licenser; 
D, O1, O2, O3, O4 Orientering 
Klubrally 
  
Skal du så bruge en rallylicens og evt. EU tillæg, skal dette bestilles yderligere ved DASU på 
http://licens.dasu.dk 
 
 
Nyt fra Rallyafdelingen: 
Rallyafdelingen har planlagt 10 lukkede klubløb, hvor KM1 er den 01.03.09. Dette løb er et 
åbent klubrally, og derfor kan der komme deltagere fra hele Danmark og køre. Så er der 
planlagt 5 teoriaftner til klubrally, en afdeling af Yokohama-mesterskabet på Pedersholm, et SM 
løb i klubrally og en træningsdag som tidligere. Samtidig arbejdes der med at få et Minirally til 
Nordsjælland. Om det bliver allerede i 2009 vides endnu ikke – men interessant. 
Den 20.01.2009 afholdte klubben den årlige TEMA aften. Her blev rallyafdelingens kalender 
endeligt besluttet, og vi glæder os til de mange kilometer prøve for sæsonen. 
Datoerne for de enkelte løb blev: 
 
KM1 Lørdag 01.03  
KM2 Lørdag 21.03 
KM3 Tirsdag 28.04 
KM4 Tirsdag 12.05 
KM5 Tirsdag 16.06 
KM6 Tirsdag 04.08 
KM7 Tirsdag 25.08 
KM8 Tirsdag 22.09 
KM9 Lørdag 24.10 
KM10 Lørdag 21.11 
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Nyt fra O-afdelingen: 
O-afdelingen vil prøve at få den søgte SM afdeling i oktober ændret, så den bliver DM tællende. 
Derudover er et par lukkede løb i støbeskeen, og måske genindføres en gammel disciplin i 
Viking Auto Sport. Den hvor deltagerne både kører klubrally OG O-løb til en samlet 
pointsammentælling. 
 
 
 
Det var slut på første nyhedsbrev  
 
 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Palle Bjørnsten, 
formand 


