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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 

Alexander Rasmussen 

Skovvangsvej 6 

8450 Hammel 

 2785 9316 

E-mail:  

Webmaster: 

Hjemmeside: 

mailto:frankkjeldsen51@gmail.com
mailto:kfiskerk@post11.tele.dk
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Så oprandt 2. påskedag og dermed 2. afdeling af 

klubmesterskabet i orienteringsløb for alle 

BOAS´er. Starten var henlagt til Hinge Auto hvor 

lillebror Tom vist nok havde brugt flere af de al-

lerhelligste påskedage på at rydde op og gøre 

rent, der var som blæst overalt.                              

Kaffe og snolder på liften inden start, og mange 

gode røverhistorier om hvor min anden lillebror 

og makker Frank nu ville lokke os hen sådan en 2. 

påskedags eftermiddag. Start mod Askildrup og 

et kortudklip som vi måtte måle et par gange in-

den vi fandt over Hadstenvejen, og den rette 

ejendom at vende rundt på. Det lykkedes og vi-

dere til det nye industriområde ved Sdr. Borup, 

her var vi godt bagefter, og målte ikke mere end 

højst nødvendigt, og heldigvis for det, for onde 

tunger (Egon og Poul) påstod senere at der hvor 

vi bare havde rundet asfaltvejen i højt gear fak-

tisk hvis vi havde målt mere nøjagtigt nok skulle 

have været inde over græsrabatten, man har lov 

at være heldig en gang imellem. Videre til Mikkel-

strup og rundt om hækken en traktor og gårds-

pladsen uden de helt store problemer. Så til 

Stånum, (lidt hjemmebane) alle vi tre brødre er 

født og opvokset på en ejendom her og min mak-

ker Bo og hans familie bor faktisk på ejendom-

men i dag. Lige en sidebemærkning fra Bo´s to 

børn ved du hvad farfar vi må ikke engang cykle 

på græsplænen, og nu har far givet dem lov til at 

kører i bil tværs over den. Det skal lige bemær-

kes at vores klasse rent faktisk ikke skulle køre 

hos Bo, men vi fandt da rundt i Stånum som vi 

skulle, og på nogenlunde idealtid, alt andet hav-

de også været en dukkert.                                                                                                  

Videre det gik til Moselund, Clausholmvej og 

Gunderuplund, hvor vi skulle finde rundt på en 

kogård med forskellige nyplantede træer som 

fæstepunkter, her noterede vi et forkert skilt, 

som vi hurtigt fandt ud af vi ikke skulle have, men 

gæt engang hvem der glemte at slette det.                            

Næste destination Randers Kommunes Produkti-

onshøjskole Brusgaard, her ligger kimen til en 

familiefejde og ulmer, da vi/jeg ikke fik målet fra 

Clausholmvej og ned til gården til at række langt 

nok til at få det W som stod her vi skulle endda 

have det to gange, og begge gange gjorde vi os 

stor umage med at køre uden om bare ærgerligt. 

Næste genvordighed Trustrup busstation, på vej 

derop endnu et af de der nyplantede træer som 

skulle passeres venstre om. Så til Frank Kjeldsens 

hjemmebane, her var intet helligt rundt om bus-

sen, som dog var krympet lidt, og samtlige græs-

plæner blev gennemtravet, godt det var tørvejr 

jeg har oplevet hans plæne i regn, og så havde vi 

siddet der endnu. Vi fandt rundt og brugte heller 

ikke nævneværdigt for meget tid, Niels Åge og 

Henning påstod godt nok da vi var kommet i mål 

at hvis ikke de havde kørt tværs hen over en af 

de store kampesten langs indkørslen for at kom-

me af vejen så havde vi væltet dem, men det er 

noget sludder, vi havde skam set dem, og var lige 

på vej til at dreje de to hjul ud i rabatten så vi 

kunne passerer hinanden. For enden af indkørs-

len holdt målkontrollen for vort vedkommende, 

og vi kunne i ro og mag trille tilbage til Hinge Au-

toværksted, hvor Bente havde kokkereret i den 

helt store stil og frembragt en dejlig gang ham-

burgryg med gemüse kartofler og sovs til alle, så 

det var en rigtig god afslutning på påsken.  

Resultatet vi blev nr. 4 ud af 6 deltagere i C klas-

sen, Britta og Hans Kurt vandt, med 71 strafpo-

ints, 2. og 3. pladsen besattes af to udenbys hold, 

med henholdsvis 95 og 173 strafpoints, Bo og jeg 

havde 176 strafpoints på 4. pladsen, og Niels Åge 

og Henning havde 198 strafpoints som nr. 5.                                                                                                                                                                  

I B klassen var der tre BOAS hold i front, nr. 

1.Niels og Emil, med 103 strafpoints, nr.2. Tage 

og Ole med 138 strafpoints, og som nr. 3. Kurt og 

Alexander med 186 strafpoints.   

Så var en fornøjelig eftermiddag til ende og tak 

for det.                                             Bo og 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 

Bjerringbro Bremse- og 

Koblingsservice Løbet 
Tirsdag 5. maj 2015 

3. afd. Af den Jyske Sekskant. 

3. afd. af Klub Mesterskabet i BOAS. 

TILLÆGSREGLER FOR ORIENTERINGSLØB  

Konkurrencen afholdes i henhold til reglement for Bilorienteringsløb i  

Danmark, nedenstående tillægsregler og supplerende slutinstruktioner. 

Bjerringbro Bremse- og Koblingsservice Løbet 

  Arrangerende klub: Bjerringbro og Omegns Auto Sport 

  Løbets navn:  Bjerringbro Bremse- og Koblingsservice Løbet 

  Type:    Åbent O-løb 

      3. afd. Af Den Jyske Sekskant 

      3. afd. af Klubmesterskabet i BOAS 

  Dato:    Tirsdag 5. maj 2015. 
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  Løbsleder:   Ole Pedersen    OF 423 

  Løbsledelse:   Tage Mogensen 

      Ole Pedersen    OF 423 

  Sekretariat:   Ole Pedersen 

      Ulstrup Skovvej · Sdr. Vinge · 8860 Ulstrup 

      Tlf.: 2043 3173 · E-mail: olebechmann@privat.dk 

  Holdkonkurrence:  Ingen 

  Deltagerklasser:  Startgebyr:  Løbslængde: 

  M-A    100 kr.   Ca. 38 km + transport 

  B    100 kr.   Ca. 38 km + transport 

  C    100 kr.   Ca. 35 km + transport 

  D    100 kr.   Ca. 33 km + transport 

  T (turist)  50 kr.    Ca. 25 km + transport 

  Anmeldelse:  www.osport.dk   eller henvendelse til sekretariatet 

  Betalingsmåde:  Ved start. 

  Mødested:   Bjerringbro Bremse- og Koblingsservice Løbet 

      Thorsvej 5 

      8850 Bjerringbro 

  Startsted:   Samme sted. 

  Samlingssted:  Hjermind Gl. Skole 

      Hjermind Byvej 28 

      8850 Bjerringbro 

  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. 

  HUSK:   Bestilling af mad ved tilmelding. 

mailto:olebechmann@privat.dk
http://www.osport.dk/
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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  

bjerringbro@profiloptik.dk 

BANEGÅRDSPLADSEN 10  ·  8850 BJERRINGBRO 

TLF.  86 68 33 77  
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Referat fra bestyrelsesmøde mandag 16. april 2015  kl. 19.00 i klublokalet Hjermind Gl. Skole 8850 Bjerringbro. 

Tilstede: Hans Kurt Nielsen, Frank Kjeldsen, Henning Larsen, Kenneth Kjeldsen og Kurt Rasmussen. 

1. Møde med dart klubben. 

 Hans Kurt lavede en lille gennemgang for dartklubbens medlemmer om hvordan man kører biloriente-

ringsløb. Der arbejdes videre på at arrangere en fælles sommerfest og med at finde en dato, vores for-

slag til datoer er enten den 20. eller 27. juni, da der ikke er løb på disse dage. 

2.    Sidste mødes referat. 

 Godkendt og underskrevet. 

3. Stjær boldklub. 

 Frank og Kurt påtager sig sagen og vil i år forsøge, om det er muligt at for fat i nogle mailadresser på 

deltagerne, så vi måske kan kontakte dem ved en senere lejlighed. 

4. Toner til kopimaskine. 

 Det aftales at Kurt køber en ny toner til kopimaskinen. 

5. Hjemmeside. 

 Vi laver en cd med de gamle klubblade, så de er mulige at finde frem igen. Vi snakkede om at vi vil for-

søge at ændre på banneret på vores hjemmeside, så den bliver lidt mere levende og viser lidt mere om 

vores motorsport. 

6. Vask af skilte. 

 Kenneth påtager sig at få vasket vores skilte i sommerferie pausen. 

7.  O-løb for Sparekassen Kronjylland og SuperBrugsen. 

 Vi prøver at arrangere et o-løb for Sparekassen Kronjylland og SuperBrugsens medarbejdere og det blev 

aftalt at det skal være den 16. august klokken 13.00. Henning laver indbydelserne, vi vil gerne have til-

bagemelding på hvor mange der vil deltage senest 1. august. Vi giver kaffe og kage denne dag. 

8. Økonomi. 

Der er fortsat lidt på bogen, Henning tilmelder BOAS til klubliv Danmark. 

9. Eventuelt. 

 Vi kontakter Niels Aage Jensen for at høre om han vil være suppleant, da vedkommende der blev valgt 

på generalforsamlingen ikke har betalt kontingent for året. 

10. Næste møde hvor og hvornår. 

 Når der viser sig at være behov for et sådant. 

 

          Ref.: Kurt 

Bjerringbro og Omegns Auto Sport  

Formand: Hans Kurt Nielsen · Vestervang 7 · 8850 Bjerringbro 

Tlf.: 2849 8850 E-mail: h-k-nielsen@bknet.dk www.team-boas.dk 

mailto:h-k-nielsen@bknet.dk
http://www.team-boas.dk


 



 

Tirsdag d. 14 april og kursen mod Egebjerghallen, 

på vejen derned forklarede jeg Bo at han skulle 

holde øje med alskins mærkeligheder under lø-

bet, og gøre mig opmærksom på det hvis der var 

noget. Jeg fortalte ham at Bernd var/er ekspert i 

at udnytte finurligheder i såvel landskabet som 

på kortet, og heller ikke er bleg for selv at opfinde 

et par stykker (alt ment i den bedste ånd) så der-

for hold nøje øje med alt.   

Ikke mange rubrikker fra start fra hallen, opstod 

vort første problem, der gik alt for lang tid inden 

vi fandt hoved og hale i et kortudklip i nordenden 

af Egebjerg, og det resulterede i at vi sprang over 

et H inden vi kom rigtigt ind på udklippet. Til gen-

gæld fandt vi finten længere fremme på udklip-

pet og kom ind bag autoværnet på P pladsen ved 

bækken og fik noteret E som stod her. Bernd´s 

bløde hjerte viste sig så desværre lige præcis her 

for han gjorde senere E straffrit for alle dem som 

ikke havde fundet det ærgerligt for os, men pyt. 

Over stok og sten videre det gik med motorveje, 

og højspændingsledninger der jo ikke just var pla-

ceret der hvor vi mente de skulle være, men alt i 

alt fandt vi nogenlunde den rette vej.   

Vi lavede en bytter læste et og skrev noget gan-

ske andet i kontrolkortet, men retfærdigvis gav 

Bernd her rabat, så der røg kun 25 strafpoints ind 

på kontoen. 

Umiddelbart inden tidskontrol nr. 1. s… vi i næl-

derne, for nu at sige det som det var vi skulle kø-

re VNV 175 m, og her holdt vi midt mellem to 

indkørsler til en lille ejendom, på et stykke vej 

som ikke eksisterede på kortudklippet, jeg belær-

te Bo om at enten så skulle vi befinde os ud for 

den første eller den sidste af de to indkørsler. Så 

er vi ud for den første var hans helt faste overbe-

visning, jeg foreslog at vi skulle køre tilbage og 

måle på ny, men det var ikke nødvendigt, så en-

den blev ind omkring ejendommen noterer det E 

som stod her og videre mod tidskontrollen. Her 

skulle man ikke blot køre den nærmeste omvej, 

men også den næst nærmeste omvej for at tyde 

Bernd ret. Vi tog omvej nr. 1. og noterede det N 

som stod og lyste der, de fire mikroskopiske stre-

ger der var vest for vejen vi benyttede viste sig 

sidenhen at være netop en Bernd specialitet, og 

illustrerede en ”griselæsserampe”, som vi i stedet 

skulle have været hen over, og dermed kørt 

udenom det fordømte N, det gør vi næste gang. 

Den sidste genvordighed stødte vi på, på et lille 

udklip på en opmagasineringsplads, hvor vi fandt 

signaturen for en 20 fods container men, overså 

en dynge ral vist nok med en stenstørrelse mel-

lem 12 og 20 mm, her var det også blevet mørkt 

så måske derfor hvem ved. I hvert fald noterede 

vi et skilt som vi ikke skulle have, men fandt her-

efter nogenlunde lige til målkontrollen i Ege-

bjerghallen. 

Løbet i C klassen blev vundet af min broder Frank 

og hans makker Per flot tillykke med det, de hav-

de 92 strafpoints. 

Bo og jeg blev nr. 5 med 230 strafpoints, og en 

del erfaringer rigere. 

Der var ingen præmiering i løbet, dog var der en 

præmie til det hold der på forhånd kunne gætte 

hvor mange strafpoints de ville samle sammen i 

løbet af ruten, her blev Mørup`ne kåret som vin-

dere, da de havde ramt 100 % plet, jeg var dog 

meget tæt på med kun 2 points ved siden af, un-

der fintællingen fandt Bernd så ud af at Mø-

rup´ne var fejludregnet med 1 points og til den 

rigtige side, for lige pludseligt havde vi også kun 

skudt 1 points galt, så Bernd skriver i resultatliste 

at Bo og jeg har noget til gode, så alt i alt en god 

aften og tak for det store arbejde der hver gang 

bliver præsteret af løbslæggerne så vi andre kan 

fornøje os. 

 

Bo og Kenneth                                       



 

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

Blev kørt lørdag d. 11. april 2015 som 1. afdeling af FDM DASU Classic. Løbet startede 
hos FTZ i Dalum i den vestlige del af Odense. Efter maskinkontrol var vi klar til mor-
genkaffe, inden vi fik rutebogen udleveret, så vi kunne komme i gang med af få løbsru-
ten ” gulet op”. Snart var vi klar til start, hvor en stor del af løbet foregik nord og nord-
vest for Odense i bl.a. Morud, Veflinge og med frokost og kaffepause og senere aftens-
mad i Nordfyns Gymnasium i Søndersø. Løbet var på 190 km. Med en gennemsnits ha-
stighed på 45-50 km, og med 38 deltagende hold. En skøn lørdag med flot vejr, så vi 
kunne spise frokost og drikke kaffe udenfor. Der deltog 2 Boas hold, med en 3. plads til 
Poul og Egon Brøndum i Expert klassen, og til en 2. plads til det i dagens anledning, 
sammensatte hold Finn Kristensen og Henning Larsen i Sports klassen. 

            Henning Larsen 

mailto:fp@bkkontor.dk
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Bjerringbro og Omegns Auto Sport 

indbyder til 

JT-biler-Løbet 2015 
Mandag den 1. juni 2015 

4. afd. af Den Jyske Sekskant. 

4. afd. af Klub Mesterskabet i BOAS. 

TILLÆGSREGLER FOR ORIENTERINGSLØB  

Konkurrencen afholdes i henhold til reglement for Bilorienteringsløb i  

Danmark, nedenstående tillægsregler og supplerende slutinstruktioner. 

JT Biler-Løbet 2015 

  Arrangerende klub: Bjerringbro og Omegns Auto Sport 

  Løbets navn:  JT Biler-Løbet 2015 

  Type:    Åbent O-løb 

      4. afd. Af Den Jyske Sekskant 

      4. afd. af Klubmesterskabet i BOAS 

  Dato:    Mandag 1. juni 2015. 
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  Løbsleder:   Kurt Rasmussen    OF 423 

  Løbsledelse:   Emil Nielsen 

      Niels Th. Nielsen 

      Alexander Rasmussen 

  Sekretariat:   Kurt Rasmussen 

      Skovvangsvej 6  · 8450 Hammel 

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

  Holdkonkurrence:  Ingen 

  Deltagerklasser:  Startgebyr:  Løbslængde: 

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

  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:   JT Biler 

      Randersvej 44 · Hammershøj 

      8830 Tjele 

  Startsted:   Samme sted. 

  Samlingssted:  Hjermind Gl. Skole 

      Hjermind Byvej 28 

      8850 Bjerringbro 

  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. 

  HUSK:   Bestilling af mad ved tilmelding. 

 

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


 16 

 

HUSKELISTEN: 
 

5. maj kl. 19.00 Bjerringbro Bremse- og koblingsservice løbet KM3 & DJS3 

(se side 6-7) 

 

9. maj Öresund rally 

(se osport.dk) 

 

30. maj Statoil løbet JFM3 

(se osport.dk) 

 

1. juni JT-biler løbet 

(se side 14-15) 

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. 

http://www.hingeauto.dk

