
Formandens beretning sæson 2022 

Endnu et år er gået i Frederikshavn Sæby Autosport. Vi kan se tilbage på en sæson som gudskelov og langt 
om længe, lignede det vi kendte. Dog startede året med en smule uvished om, om vi stadig skulle indordne 
os under corona-restriktioner, men det skulle vi heldigvis ikke. Det viste sig jo nemlig, at corona måske var 
knap så farlig som først antaget.  

Vi startede sæsonen ud med at have besøg af repræsentanter fra DASU, heriblandt formanden og 
generalsekretæren. Det var rigtig fedt at så mange af jer, tog jer tid til at komme til denne aften. Jeg er 
sikker på, at det er det der er med til at sætte FSAS på DASU kortet og det er det der er med til at udvikle 
vores sport. 

Til dette møde kunne vi også afslører at der er blevet indgået en ny kontrakt med lodsejeren, som gør at vi 
i hvert fald til og med sæson 2025 kan kører race på Ørnedalsbanen. Godt arbejde til jer der arbejder med 
dette. 

Allerede i marts måned gik banefolkene i gang med at arbejde på banen, således at dræningen af vores 
jordstykker blev bedre. Det var et stort arbejde da det stod på, så stort klap på skulderen til jer der valgt at 
bruge en lang og kold weekend på Ørnen, for at kunne lave en rigtig god og holdbar bane til deltagerne 
hele sæson 2022. Arbejdet viste sig at være godt givet ud og har vist sig at være med til at banen tørrer 
hurtigere op, i det våde perioder.  

Vi havde i sæson 2022 fire løbsarrangementer, et åbent hus og godt og vel 10 træninger. 

Vores første arrangement i sæson 2022 var DM i folkerace. Et godt løb, med et flot antal deltagere og et 
godt arrangeret løb. Et løb hvor der var kø ved bud-indgangen og jeg kan hvis godt afsløre at os der stod 
der, havde lidt sved på panden. 

Vores andet arrangement var klubmesterskab. Et lille arrangement som forløb fint og blev afsluttet med 
hyggelig fællesspisning.  

Vores tredje arrangement var åbent hus. Endnu en hyggelig dag på Ørnen og med godt besøg udefra. 

Vores fjerde arrangement var motorsportsfestivalen. Jeg har lyst til at skrive juuuhhhuuuu – for endelig 
kunne vi langt om længe planlægge en helt normal motorsportsfestival. Længe havde vi i bestyrelsen 
snakket om at afvikle festen fra fredag aften, om tirsdagen og i sæson 2022 kunne vi endelig realisere det. 
Det viste sig, efter vores overbevisning at være et rigtig godt valg. At tirsdag aften så blev i teltet grundet 
kraftig blæst, var ikke en del af planen, men en god løsning.  

Motorsportsfestivalen var rigtig godt besøgt af deltagere, men også rigtig rigtig godt besøgt af tilskuere. Vi 
synes i bestyrelsen det var super fedt at se så mange mennesker på bakken igen og der skal ikke være 
nogen tvivl om, at når billetlugen melder at der ikke er flere pladser på parkeringspladsen, så breder 
smilene sig på os alle i bestyrelsen. Vi afsluttede et meget velafviklet arrangement med en god og godt 
besøgt fest, lørdag aften. 

Vores sidste arrangement var DM i Rallycross. Endnu et velafviklet arrangement, med knap så mange 
deltagere som ønsket, men endnu en god dag på Ørnen. 

Der skal herfra lyde et kæmpe stort tillykke til alle DM-medalje tagere. Det er super fedt at så mange af jer 
kører har mod på at deltage i hele DM-serier i både folkerace, crosskart og rallycross. I er er de bedste 
reklame søjler for klubben og I skal klappe jer selv på skulderen for jeres resultater. 

Året blev afsluttet med det velkendte bankospil, en hyggelig måde at afslutte en god sæson på og med 
muligheden for at ønske hinanden en glædelig jul. 

 



Sæson 2022 var på en måde også et år som er historisk, fordi det blev året hvor der i DASU blev stemt om 
en ny struktur. Det betyder at det gamle banesportsudvalg, som bestod af medlemmer fra både asfalt og 
offroad delen er nedlagt og at der fra sæson 2023 nu er et offroad udvalg, som kun skal have fokus på 
offroadsporten. Vi i bestyrelsen tænker det er positivt og at det kan være med til at udvikle vores sport i 
den rigtig retning. Den nye struktur betyder også at der kommer flere nye udvalg i DASU, bl.a. teknikudvalg 
og reglementsudvalg. Generelt er vi godt repræsenteret i nogle af disse nye udvalg i form af at Stefan 
Thomsen er formand for det nye offroad udvalg, Robert Jensen har tilkendegivet interesse for 
teknikudvalget og Tobias Byrdal har tilkendegivet interesse for reglementsudvalget. Det bliver spændende 
at følge den nye struktur og vi vil fra FSAS` side bakke om den nye struktur, i det omfang at det udvikler 
sporten. 

Jeg vil gerne på bestyrelsen vegne sig tak til alle jer som har bidraget til vores arrangementer i form af 
deltagelse, ved at være officials eller ved at være hjælper. Der er simpelthen ingen af jer vi kan undvære og 
det er jer der er medvirkende til at vi kan afvikle vores arrangementer.  

Det skal dog stadig påpeges at vi har brug for alle de officials og hjælpere som har den mindste interesse. 
Så gør endelig det at I melder jer til Lone, når I ved I kan hjælpe og I må gerne melde jer inden der kommer 
opslag på facebook. Det vil være en kæmpe hjælp. 

Til sidst vil jeg sig mange tak til bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde i sæson 2022. Jeg synes vi har en 
god dialog sammen og vi er gode til at være enige, og uenige sammen. Derudover er vi gode til at finde 
løsning på de ildebrande der opstår og vi skal fremadrettet stadig have fokus på at udvikle klubben og 
vores arrangementer. Så vil jeg gerne sig jer alle sammen tak for at I er med til at være modige. Vi har 
nemlig sat rekord i sæson 2022. Vi har nemlig lavet det største underskud i de sidste mange år – det er i sig 
selv en stor bedrift. Men med det sagt skal det pointeres at dette kommer sig af, at vi har investeret i 
mange nye ting, heriblandt ny rendegraver, toiletvogne og ikke mindste ny asfalt. 

Til allersidst vil jeg opfodre jer alle til at komme til bestyrelsen hvis der er noget I undrer jer over eller er 
utilfredse med. Det er noget nemmere at handle på udfordringer når de opstår og når de bliver sagt end 
når det høres på vandrørene. 

 

Tak for en god sæson 2022 og vel mødt til en endnu bedre sæson 2023.  

 

Med venlig hilsen 

Camilla Andersen 

Formand, Frederikshavn Sæby Autosport 

 


