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Klublokale: 

Formand: 

Kasserer: 

Næstformand: 

Klubblad: 

Menig: 

Klubblad: 

Hjemmeside: 

Hjermind Gl. Skole 

Hjermind Byvej 28 

8850 Bjerringbro 

Hans Kurt Nielsen 

Vestervang 7   

8850 Bjerringbro. 

 2849 8850 

E-mail: h-k-nielsen@bknet.dk 

Henning Larsen 

Gravbækvej 8, Virklund 

8600 Silkeborg 

 8681 2822   5135 2822 

E-mail: kildsgaard@post.tele.dk 

Frank Kjeldsen 

Trustrupvej 15 

8940 Randers SØ 

 8642 0015   3020 4659 

E-mail: frankmk@mail.dk 

Kenneth Kjeldsen 

Toftevænget 13 

8370 Hadsten 

 8698 1365    2464 5361 

E-mail: kfiskerk@post11.tele.dk 

Kurt Rasmussen 

Skovvangsvej 6 

8450 Hammel 

 8696 9316    4040 0316 

E-mail: kurt5@mail.dk 

mailto:frankmk@mail.dk
mailto:kfiskerk@post11.tele.dk
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Vi har fra vores hjemmesideudbyder fået at vide at man har valgt at lukke ned for det program 

som vi benytter til at redigere vores hjemmeside i, og at der er stillet et andet til rådighed. Ligele-

des at det vil være en god idé at lave hele hjemmesiden om til det nye program, for at det i fremti-

den vil være muligt at redigere i hjemmesiden. Vi vil i den kommende tid påbegynde at få lavet 

hjemmesiden om, så vi kan blive ved med at være opdateret. I den forbindelse kan der blive nogle 

uregelmæssigheder på vores hjemmeside, vi beder jer om jeres tålmodighed og forståelse i den 

forbindelse. Vi krydser fingre for at det nok skal lykkedes, og at vi igen er på ”sporet” her i løbet af 

foråret. 

Allerførst rigtigt godt nytår til alle BOASere, 
som det sig hør og bør i enhver anstændig 
forening er der jo opstart/nytårsappel en 
gang allerførst på sådant et nyt år. 

Selvfølgelig også i BOAS, vi troppede op i 
Hjermind lørdag kl. 13 til et lille kursus, et 
lille løb, og så det obligatoriske kaffebord, 
det udviklede sig næsten efterhånden som 
folk kom med kagefade til et bedre sønder-
jysk kaffebord, det eneste der manglede i så 
henseende var at jeg ikke hørte nogen omta-
le ”æ´spritter” og så sige ”mojn” til højre og 
venstre, men kagerne var der. 

Det hører jo også med til sådan en komsam-
men at kassereren sidder nede ved borden-
den med alle sine papirer og formularer, og 
pengekassen demonstrativt helt åben for 
ligesom at ”sige” se nu for  

f----- at komme herned og få lettet ”pungen” 
så vi kan få penge i kassen. Det skal dog si-
ges at han var yderst venlig og smilende i sin 
optræden. 

Vi startede med o-kursus eller spørgsmål fra 
hoften til Alexander, som besvarede med 
hjælp fra de øvrige i salen, og et program på 
PCen som han ikke havde set før, det gik rig-
tigt fint, jeg og min makker fik helt fuldstæn-
digt styr på hvor en hemmelig tidskontrol 
rent faktisk må befinde sig på ruten, så nu 
behøver vi ikke mere at snige os rundt om 
ethvert hjørne af frygt for at en sådan er pla-
ceret der, men have vor opmærksomhed 
rettet imod slutningerne på de enkelte ud-
klip, en stor lettelse. 

Ydermere fik vi også præciseret opmærknin-
gen af opgivne rutekontroller, samt forskel-
len på disse og cirkler som skal tilkøres på 
ruten, endelig afstanden mellem ”gode” og 
”slemme” af slagsen. 

Alt i alt en givtig time med livlig debat om 
tingene. 

Så ud at prøve færdighederne af i det virkeli-
ge liv, Britta og Hans Kurt havde konstrueret 
en lille rute i Hjermind og omegn. Start fra 
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skolen og op til højre og rundt om det lille 
bed med stenen for herefter at køre ned for-
bi indkørslen til skolen igen, det første skilt 
var placeret lige bag stenen det kom i kas-
sen. Her skal indskydes at da Britta og Hans 
Kurt havde andre gøremål den eftermiddag, 
og blot havde stillet skiltene ud, blev aftalen 
at Frank skulle starte sidst, og samle skiltene 
med hjem, så langt så godt. 

Pligtopfyldende som han jo er røg skiltet bag 
stenen i bagagerummet, og videre på ruten.  

Da vi nærmede os mål på skolen igen viste 
det sig at vi skulle en tur mere op omkring 
stenen, vi kunne spare 3 til 400 m. ved bare 
at skrive det Z som vi fra starten viste stod 
der. 

Vi valgte dog at ta´ turen om stenen igen, og 
hvorfor vi gjorde det vil jeg fortælle her. 

Engang for længe længe side da hele motor-
sporten i Randers hed Randers Motor Sport, 
det var inden motocross kom til at hedde 
Randers Motor Sport, og speedway kom til 
at hedde Kronjyllands Speedway Club, og vi 
med fire hjul kom til at hedde Randers Auto 
Sport.  

Vi skulle starte et orienteringsløb fra Ulver-
højhallen i Haslund, i begynder A-klassen det 
var dengang løbene var så lange at det både 
var lyst når vi kørte ud og når vi kom hjem, 
og det var ikke fordi de blev afviklet om da-

gen.   

Vi startede ned gennem Haslund og til højre 
ud mod Bøsbrovej, af en vej som nu for 
længst er lukket, her stod et skilt, jeg husker 
ikke hvilket bogstav, videre ud i sommer-
natten, og efter mange timer til mål i netop 
Ulverhøjhallen, fra den anden side op gen-
nem Haslund os så lige et smut ud af den 
samme vej som vi startede med at køre på, 
herefter 1500 m. ca. til mål, men hvis du ba-
re fortsatte lige ud så var der ca. 300 m. til 
mål og alle var jo for sent på den, så på med 
den allerførste notering en gang til. 

Den kære løbsledelse havde dog i ro og mag 
efter at den sidste vogn havde passeret ve-
jen byttet skiltet om med et andet, og den-
gang måtte der være to bogstaver på hvert 
skilt, så uden at jeg kan huske det har der 
nok stået FY, HA, eller ØV. 

Derfor bag om stenen en gang mere, og til 
vores overraskelse ingen skilt denne gang 
selv om det jo  ikke var bevist så skal man 
holde ørene stive hele tiden.’ 

Med den erfaring vil jeg ønske alle i BOAS 
god vind i sejlene i den forestående sæson, 
jeg håber at vi ses til mange gode dyster i 
2015.     

 

     Kenneth 
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Stof til BOAS-NYT 
Lidt eller meget, med eller uden foto, alt er velkommen, du er meget 

velkommen til at sende, tekst og billeder på mail til 

kurt5@mail.dk  eller h-k-nielsen@bknet.dk Senest den 25 i måneden. 
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Bjerringbro og Omegns Auto Sport 

indbyder til 

Byens Auto-Løbet 2015 
Mandag den 2. marts 2015 

1. afd. af Klub Mesterskabet i BOAS 

Anbækvej 17B · 8450 Hammel   www.byensauto.com 

http://www.byensauto.com
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TILLÆGSREGLER FOR ORIENTERINGSLØB  

Konkurrencen afholdes i henhold til reglement for Bilorienteringsløb i  

Danmark, nedenstående tillægsregler og supplerende slutinstruktioner. 

Byens Auto-Løbet 2015. 

  Arrangerende klub: Bjerringbro og Omegns Auto Sport. 

  Løbets navn:  Byens Auto-Løbet 2015. 

  Type:    Åbent O-løb. 

      1. afd. af Klubmesterskabet i BOAS 

  Dato:    Mandag den 2. marts 2015. 

  Løbsleder:   Kurt Rasmussen    OF 424 

  Løbsledelse:   Alexander Rasmussen 

      Kurt Rasmussen     OF 424 

  Sekretariat:   Kurt Rasmussen 

      Skovvangsvej 6 · 8450 Hammel 

      Tlf.: 4040 0316 · E-mail: kurt5@mail.dk 

 

  Holdkonkurrence:  Ingen 

  Deltagerklasser:  Startgebyr:  Løbslængde: 

  M-A-B   100 kr.   Ca. 35 km  

  C    100 kr.   Ca. 33 km  

  D    100 kr.   Ca. 32 km  

  T (turist)  50 kr.    Ca. 25 km  

  Anmeldelse:  www.osport.dk   eller henvendelse til sekretariatet 

  Betalingsmåde:  Ved start. 

  Mødested:   Byens Auto 

      Anbækvej 17B 

      8450 Hammel 

  Startsted:   Samme sted. 

  Samlingssted:  Mariann & Kurt 

      Skovvangsvej 6 

      8450 Hammel 

  Første mandskabs mødetid: Kl. 18.30. 

  Første mandskabs starttid: Kl. 19.00. 

  Særlige bestemmelser: HUSK rigtig mailadresse, da al information til deltagerne sendes via mail.  

mailto:kurt5@mail.dk
http://www.osport.dk/
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HINGE 

AUTOVÆRKSTED 
v/ Tom Kjeldsen · Randersvej 81 · Hinge · 8940 Randers SV · tlf. 8698 0063 

www.hingeauto.dk 

 Alt inden for autoskader. 

 Reparation af alle bilmærker. 

 Alt rustarbejde udføres. 

 Klargøring til syn. 

 Bremsetest på prøvestand. 

 Diagnosetest med fejlkodeudlæsning. 

 Dækmontering og afbalancering. 

 Autotransport. 

bjerringbro@profiloptik.dk 

BANEGÅRDSPLADSEN 10  ·  8850 BJERRINGBRO 

TLF.  86 68 33 77  

http://www.hingeauto.dk
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   Så er det tid til bowling og 

                    præmiefest i BOAS. 

                    Det sker lørdag den 21-02-2015.  

   Mødetid mellem kl. 15.00 og 15.30, så vi kan nå at få holdene lavet og  

   skoene snøret inden at det går løs med bowling fra kl. 16.00 - 17.00 

                   Efter bowling er der spisning og præmieuddeling.                       

 

                    Menu : Wienerschnitzel med tilbehør. 

                    130 Kr. med Bowling. 

   100 Kr. uden Bowling. 

                     

 

 

 

 

Sted:   Bowlinghallen Viborg 

   ( i kælderen )  

   Tinghallen  

   Tingvej 3 

   8800 Viborg.     

    

 Sidste tilmelding den 15-02-15 

 Tilmelding til Hans Kurt på : 

 mail: h-k-nielsen@bknet.dk eller på 

 Tlf.: 2849 8850 (efter kl. 15.00 )     

mailto:h-k-nielsen@bknet.dk


 

Byggecenteret Bjerringbro · Heimdalsvej 1 · 8850 Bjerringbro  

86 68 25 44  · www.stark.dk 

Nummerpladeservice med registrering, ejer-/brugerskifte, og afmelding af køretøjer. 

Du kan nu spare turen til SKAT, lad din lokale synshal hjælpe dig med papirarbejdet. 

  Langaabilsyn.dk  Tlf. 4219 3108 

N Y H E D  



 

Der var engang en profet, der i daglig tale gik 

under betegnelsen Frank Kjeldsen. Han var 

ikke som profeter er flest, for modsat mange 

af sine ligesindede brødre med guddommelige 

forbindelser havde denne profet skiftet bedu-

inteltet i Østen ud med en gård i Trustrup. Og 

transportkamelen var blevet erstattet af er fir-

hjulet, motordrevet stykke køretøj, også kaldet 

en bil. 

Sammen med 

sin bil var hr. 

Kjeldsen med-

lem af bilorien-

teringsklubben 

BOAS, og da et 

af de andre 

medlemmers bil 

en dag lige før 

jul blev frygte-

ligt syg, trådte 

Trustrups profet straks til. Sagen var den, at en 

blå Renault Mégane var blevet ramt en af 

grum og styg forbandelse; sort magi var blevet 

kastet over den, og gearkassen var helt kaput. 

Profet Kjeldsen var straks klar med både bede-

tæppe og behandling – for Renaulten skulle 

reddes og gerne hurtigst muligt, så den kunne 

være med til det årlige nytårsløb. Trustrup-

profeten tog fat i vise mænd i både øst og vest 

for at finde en gearkasse, der kunne ophæve 

forbandelsen og få den blå bil tilbage i o-

løbene. Den første gearkasse blev hurtigt bragt 

til profetens alter, men noget var galt. Det vi-

ste sig nemlig, at mekanikken i den nye gear-

kasse ikke passede sammen med den i Renaul-

ten, og end ikke profetens bønner og magiske 

evner kunne klare dette. Drømmen om, at den 

blå bil kunne vendte tilbage fra de døde inden 

nytårsløbet, måtte derfor siges at være uopnåe-

lig. Det betød dog ikke, at Profet Kjeldsen gav 

op! På magisk vis lykkedes det ham nemlig i 

samarbejde med Renaultens ejer at få frem-

tryllet endnu en gearkasse i starten af det nye 

år.  

Med hjælp fra en 

profet-lærling, 

nemlig Kjeldsen 

mekanikkersøn 

Kristian, blev alle kræfter nu sat ind på at op-

hæve forbandelsen – og det med succes. Et 

trylleslag (sammen med et par ekstra beslag 

og en del timers arbejde) senere, var Renaul-

ten nemlig healet og klar til atter at vende 

frygtløst tilbage til både landeveje og o-løb. 

Og så vidt det er bekendt, lever både profet 

Kjeldsen og det blå Renult Mégane stadigt 

lykkeligt. 



 

Odinsvej 7  ·  8850 Bjerringbro  ·  Tlf.: 8750 3010  ·  Bil.: 2168 7727  ·  mail.: fp@bkkontor.dk 

mailto:fp@bkkontor.dk
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På bestyrelsesmødet den 30.11 hos Eli Dalsgård blev det bestemt at Egon Christensen , Eli Dalsgård, V. 

Jacobsen, V. Knudsen, N. Frederiksen og Niels Grimsberg skulle varetage klubbens første Unionsløb. 

Start: v/ Grimsberg , Pedersen, B.P. Søndergade. 

Det årlige juletræ skulle holdes onsdag den 29/12. Børn fra kl. 19.00-22.00 

Løbsreferat blev  indsendt til sekretariatet Sunds. 

Bent Laursen , Eli Dalsgård, Hans Zink, H.C. Hansen, Sev. Mogensen, Sv. Aage Larsen. 

 

Efter en meget vellykket juletræsfest blev det første bestyrelsesmøde i det nye år af holdt hos Sv. Aage 

Larsen. Til der forestående løbslederkursus den 5 og 6/2 i Herning blev følgende udtaget: 

A. Westergaard – N.C Frederiksen – V.H. Jensen – Gert Nielsen – Ole Jensen – K.E. Barslund  (An. Poulsen) 

– B. Jepsen – Torben Andersen – J. Søndergaard. (Carlsen, B. Jørgensen) 

Generalforsamlingen skulle afholdes den 16/3-66 med evt. underholdning af Jens Nielsen. Silkeborg. 

 

Bent Laursen, H.C. Hansen, Hans Zink, E. Dalsgård. 

 

Bestyrelsesmøde den 17.2 blev afholdt hos Sev. Mogensen Vestervang. 

Forestående isløb blev bestemt til afholdelse på Brandstrup sø. Samme aften blev søen undersøgt og fun-

det i orden. 

 

Bent Laursen, H.C .Hansen, Hans Zink, E. Dalsgård. 

 

Den 22/3 afholdes bestyrelsesmøde hos Hans Zink. 

Generalforsamlingen var blevet lavet om til den 30/3 på grund af at rallykøreren  Jens Nielsen, Silkeborg 

ikke kunne komme før og holde foredrag om Monte Carlo løb og Det russiske rally. 

Redaktøren informerer: Jeg har lige læst i avisen at omtalte Jens Nielsen holder foredrag om hans rally 

karriere på Silkeborg bibliotek 94 år gammel. 

Bent Laurisen, H.C. Hansen, Hans Zink, E. Dalsgård 

( Med forbehold at navene er rigtige, har nogle gange lidt svært med at tyde skriften ) 
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HUSKELISTEN: 
 

7. februar Winter Trial DK P-løb 
( se osport.dk ) 

 
15. februar HUSK 

Sidste tilmelding til Bowling & præmiefest 
 

21. februar kl. 15.00 Bowling & præmiefest 
( se side 9 ) 

 
2. marts kl. 19.00 Byens Auto-Løbet 

( se side 6-7 )  
 

17. marts kl. 19.00 Sekskantturnering KOM 
( følg med på osport.dk ) 

 
6. april kl.14.00 Hinge Auto Løbet 2015 
(mere i næste nummer af BOAS-NYT) 

En mand kommer ind på en bar og bestiller en dobbelt whisky. 
Da han har drukket den, stikker han to fingre ned i sin skjortelomme og kigger ned i den. Derefter 
bestiller han en ny dobbelt whisky. 
Hver gang han har drukket ud, kigger han ned i skjortelommen, på samme måde, før han igen be-
stiller en ny whisky. 
Til sidst bliver det bartenderen for meget, og han siger til manden: 
"Hør makker, nu har jeg serveret den ene whisky efter den anden for dig hele aftenen... Nu er jeg 
altså nysgerrig, hvad er det du har der i lommen?" 
Manden: 
"Jeg har et billede af min kone... når hun begynder at se godt ud, på billedet, så ved jeg, at det er 
på tide at komme hjemad!" 


