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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: frankkjeldsen51@gmail.com 

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:frankkjeldsen51@gmail.com
mailto:kfiskerk@post11.tele.dk


 3 

 

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. 
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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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Nr. Navne Runde 1. Runde 2. 

  

Ialt 

1 Chris Nielsen 176 182 

  

358 

2 Thomas Nielsen 164 189 

  

353 

3 Alexander Rasmussen 132 169 

  

301 

4 Egon Brøndum 108 132 

  

237 

5 Rene Skjøt 85 125 

  

210 

6 Niels Aage Jensen 99 101 

  

200 

7 Rene Nielsen 100 94 

  

194 

8 Kurt Rasmussen 81 111 

  

192 

9 Poul Brøndum 108 65 

  

173 

10 Jørgen Skjøt 72 96 

  

168 

10 Kennet Kjeldsen 85 83 

  

168 

11 Frank Kjeldsen 80 85 

  

165 

        

  

  

1 Inger Brøndum (Egon) 86 89 

  

175 

2 Karin Kjeldsen (Kenneth) 69 90 

  

159 

3 Bente (Frank) 79 79 

  

158 

4 Helle (Chris)  82 69 151 
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Den tilbagevendende årlige begivenhed, hvor 

BOAS hædrer sine mestre og andre der har ydet 

en indsats for at få det hele til at fungerer i årets 

løb, blev afholdt i lørdags i bowlingcentret i 

Tinghallen i Viborg. 

Vi var i runde tal ca. 25 personer der havde til-

meldt os det festlige arrangement, og mødte for-

ventningsfuldt op kl. 15 som foreskrevet. 

At BOAS jo ikke bare er en lille landsbyfor-

ening, fremgik helt klart af den fremmødte for-

samling. En hurtig gang geografi så er vores 

udbredelse ligesom fastlagt, der var medlem-

mer fra i øst så langt som København, endda 

næsten Christiania, og i vest helt fra Holsted-

bro, i syd fra Hammelegnen, og nordgrænsen 

omkring Læsten. 

Og så tilbage til overskriften det lille røde u, er 

ikke en tastefejl, nej tvært imod, så skulle der 

faktisk stå både uhyggelig og uheldig, for hvor-

dan pokker kan det lade sig gøre iblandt så 

mange bowlere netop at trække bane 14 som de 

to absolut ”proffer” i forsamlingen også begge 

trak. René som blev fjerdemand på bane 14 og 

jeg indså lynhurtigt at vores kamp kom til at stå 

om tredje og fjerdepladsen, vore to medbane-

spillere kunne få kuglerne til formeligt at sno 

sig ned af banen, og så stadigvæk ramme de 

fordømte kegler i den anden ende. 

Jeg for mit eget vedkommende havde rigeligt 

op at gøre med i det hele taget at holde mine 

affyrede kugler fri at de irriterende render man 

af en eller anden tåbelig årsag har lavet på beg-

ge sider af selve banen. Jeg har den teori at ba-

ne 14 der var den yderste helt op mod væggen, 

her har så gulvet  sikkert sat sig med tiden der-

for hældte banen mod midten, hvilket mine 

skud helt tydeligt afslørede, jeg havde desværre 

ikke en lodstok med så jeg kunne kontrollerer 

min påstand. 

Efterhånden så det dog slet ikke så sort ud, for 

både Rene og jeg fik tal på lystavlen, der vokse-

de lidt hver gang vi væltede en kegle. Vore to 

unge konkurrenter derimod fik ikke andet en 

streger og krydser, jeg haltede noget bagefter 

René, men til allersidst i omgang et var jeg hel-

dig med et par gode indfald, og til slut stod der 

præcis 85 points ud for både René og jeg. 

Så lang så godt, men jeg skal lige love for at 

sådan nogle krydser og streger kan veksles til 

tal når man forstår sig på de ting, lige pludseligt 

stod der 169, og 175 points til vore banekam-

merater, og vi havde dermed fået en lærestreg. 

Anden omgang var for mit vedkommende ren 

og skær elendighed, ikke alene måtte jeg se mig 

henvist til en klar fjerdeplads, men min kone 

spillede på nabobanen, og hun slog mig også 

med flere længder, så alt i alt uhyggeligt. Tredje 

halvleg (vi drak ikke øl), men blev kun halvt 

færdigt så derfor talte den jo ikke med, her gik 

det mig vældigt godt og jeg var flere banelæng-

der foran René, men så gik skærmen i sort, og 

ikke en sjæl ud over mig kan jo huske det, men 

sådan er livet jo. 

Efter alle fortrædelighederne på banerne, var 

der middag bestående af en stor fortræffelig 

Winersnitsel med alskens tilbehør, (her drak vi 

øl eller vin), og snakken gik lystigt. 

Da vi havde tygget af munden kom formanden 

på gulvet for at uddele pokaler, og medaljer til 

EN (u)HYGGELIG EFTERMIDDAG PÅ BANE 14 I VIBORG. 
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de af de fremmødte som havde gjort sig fortjent 

til dem. 

Én af pokalerne nemlig Tur de Walsted pokalen 

som er så gammel at man næsten kan kalde den 

arvesølv, var i det forgangne år forsvundet fra 

den midtjyske jords overflade, hvis ikke Kurt 

Rasmussen havde kunnet fremvise et fotografi 

fra sidste års præmieoverrækkelses ceremoni 

hvor omtalte pokal var anbragt i hænderne på 

Poul Brøndum, var den aldrig kommet til veje 

igen. 

Poul havde i første omgang ikke de fjerneste 

skrupler over at give sin makker Egon skylden 

for bortkomsten, men Egon foretog en ransag-

ning af hele den gamle brugs i Læsten og meld-

te tilbage at han ikke havde den pokal. 

På trods af at Poul ikke har anlæg for dårlig 

samvittighed, (men der var jo det der med bille-

det) så endevendte han dog hele matriklen, og 

vupti i en fjern krog fandt han pokalen. 

Nu er det hverken værre eller bedre end at de 

selvsamme to skulle have pokalen igen, MEN 

der er taget så mange billeder af dem, så de gør 

bedst i at lade den ligge i bagruden af Starletten 

indtil næste år så den ikke bortkommer igen.   

     Kenneth 
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Byggecenteret Bjerringbro · Heimdalsvej 1 · 8850 Bjerringbro  

86 68 25 44  · www.stark.dk 
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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/


 

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

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 kfiskerk@post11.tele.dk  
Senest den 25 i måneden. 

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  

mailto:fp@bkkontor.dk
mailto:kfiskerk@post11.tele.dk
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Generalforsamlingen  den 30/3- 66 blev afholdt på Afholdshotellet. Der var mødt 88 mand. 

Formanden bød velkommen og foreslog Frederiksen som dirigent. 

Formanden aflagde beretning. Året var gået godt. Af løb blev nævnt Hal-løb som havde givet 800 

kr. i overskud til  Bjerringbro Hallen. 

Klubbens første Unionsløb blev en succes med ikke mindre end 147 startende vogne. Selv om der 

flere, kom en protest der gik helt op til Unionen inden den blev afgjort til klubbens fordel, blev lø-

bet meget rosende omtalt. 

Vor sommertur til Bloksbjerg blev nævnt, samtidig med juletræsfesten og isbane prøverne på 

Brandstrup sø. 

Klubhuset blev også færdig lavet. (udgiften på dette beløb sig pr. mdr. til 50 kr. i leje og 25 kr. i ren-

gøring) 

Det afholdte løbslederkursus i Herning, hvor vi deltog 9. mænd, blev en succes i det hele  holdet 

bestod. 

En fin præstation, da 25% af hele holdet dumpede. 

Formanden sluttede med at oplyse at der nu var 240 medlemmer i klubben. 

Samtidig oplyste han at klubben var vært ved kaffen. 

Kasseren oplæste derefter regnskabet som balancerede med kr.16.023.37. Kapital pr. 1/1-66 

1874.07 

Valg: 

Til bestyrelsen genvalgtes Sv. Aa. Larsen, Arne Westergaard, Hans Zink, og til suppleant Juul Mar-

kussen og Gert Nielsen. 

Til sportsudvalget blev N.A.C. Frederiksen valgt i stedet for Egon Kristensen, Mammen, og som sup-

pleant Torben Andersen, B. Jepsen. Genvalg for T. Andersen, N. Knudsen, V. Jacobsen. 

Revisor Juul Markussen, genvalg af H.J. Andersen. 

( Med forbehold at navene er rigtige, har nogle gange lidt svært med at tyde skriften ) 
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Bjerringbro og Omegns Auto Sport 

indbyder til 

Hinge Auto-Løbet 2015 
Mandag den 6. april 2015 

( 2. påskedag ) 

Klokken 14.00 

2. afd. af Klub Mesterskabet i BOAS 

 

BEMÆRK:   Det vil denne dag være muligt at slutte af med varmt mad, Bente & Frank dækker bor- 

   det op hos Hinge Auto.  

Menu:   Hamburgerryg med gemüse  

Pris:    50,- inkl. en øl eller vand efter eget valg. HUSK at bestille ved tilmelding  

http://www.hingeauto.dk/
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TILLÆGSREGLER FOR ORIENTERINGSLØB  

Konkurrencen afholdes i henhold til reglement for Bilorienteringsløb i  

Danmark, nedenstående tillægsregler og supplerende slutinstruktioner. 

Hinge Auto-Løbet 2015. 

  Arrangerende klub: Bjerringbro og Omegns Auto Sport. 

  Løbets navn:  Hinge Auto Løbet 2015. 

  Type:    Åbent O-løb. 

      2. afd. af Klubmesterskabet i BOAS 

  Dato:    Mandag den 6. april 2015. 

  Løbsleder:   Frank Kjeldsen    OF 424 

  Løbsledelse:   Per Hjort Jensen 

      Frank Kjeldsen     OF 424 

  Sekretariat:   Frank Kjeldsen 

      Trustrupvej  15 · 8940 Randers SØ 

      Tlf.: 3020 4659 · E-mail: frankkjeldsen51@gmail.com 

 

  Holdkonkurrence:  Ingen 

  Deltagerklasser:  Startgebyr:  Løbslængde: 

  M-A-B   100 kr.   Ca. 40 km + transport 

  C    100 kr.   Ca. 38 km + transport 

  D    100 kr.   Ca. 35 km + transport 

  T (turist)  50 kr.    Ca. 30 km + transport 

  Anmeldelse:  www.osport.dk   eller henvendelse til sekretariatet 

  Betalingsmåde:  Ved start. 

  Mødested:   Hinge Autoværksted 

      Randersvej 81 · Hinge 

      8940 Randers SV 

  Startsted:   Samme sted. 

  Samlingssted:  Hinge Autoværksted 

      Randersvej 81 · Hinge 

      8940 Randers SV 

  Første mandskabs mødetid: Kl. 13.30. 

  Første mandskabs starttid: Kl. 14.00. 

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

mailto:frankkjeldsen51@gmail.com
http://www.osport.dk/
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HUSKELISTEN: 
 

2. marts kl. 19.00 Byens Auto-Løbet  
( se side 10-11 ) 

 
19. marts kl. 19.00  Søgård Racing Løbet 

( se side  9 ) 
 

21. marts kl. 13.30 Thisted Motor Compagni Løbet 
( se side  13 ) 

 
21. marts kl.09.00 Vinter Classic 2015 

( se osport.dk) 
 

28. marts kl. 14.30 Suzuki-MBO-løbet 
( se osport.dk ) 

 
6. april kl. 14.00 Hinge auto-løbet 2015 

( se side  16-17 ) 


