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Klublokale: 

Formand: 

Hjemmeside: 

Kasserer: 

Næstformand: 

Bestyrelses- 

medlem: 

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 

E-mail: frankmk@mail.dk 

Preben Nielsen 

Tindbæk Byvej 3 

8830 Tjele 

 8645 0081   2873 1983 

E-mail: prnielsen@forum.dk 

Kurt Rasmussen 

Skovvangsvej 6 

8450 Hammel 

 8696 9316   4040 0316 

E-mail: kurt5@mail.dk 

mailto:frankmk@mail.dk
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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. 

 

Rimelig stor. Rimelig rar. 

A: Vi har stadig lyst til at få nye kunder 

 i Bjerringbro 

 

B: Vi vil kun have saudiarabiske 

 multimilliardærer i kundekredsen 

Bjerringbro afdeling 

Torvegade 2 

8850 Bjerringbro 

Sparkron.dk 
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   Konsekvenser af at 

   vi er blevet store  # 8 
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TILLÆGSREGLER FOR ORIENTERINGSLØB  

Konkurrencen afholdes i henhold til reglement for Bilorienteringsløb i  

Danmark, nedenstående tillægsregler og supplerende slutinstruktioner. 

       

      PREMIEREN 2013 

  Arrangerende klub: Kjellerup og Omegns Motorklub 

  Løbets navn:  Premieren 2013 

  Type:    Åbent O-løb · 1. afd. af DM / JFM       

  Dato:    Lørdag den 6. april 2013 

  Løbsledelse:   Anders Fisker  OF 413 OF 423 

      Harry Hansen      

  Sekretariat:   Anders Fisker 

      Pindsvinekrattet 1 · 8850 Bjerringbro 

      Tlf. 2984 0948 · E-mail: 089kom@gmail.com 

  Holdkonkurrence:  JFM 

  Deltagerklasser:  Startgebyr:  Løbslængde: 

  M     340 kr.  85 km + transport 

  A     320 kr.  80 km + transport 

  B     280 kr.  75 km + transport       

  C     220 kr.  65 km + transport 

  D     150 kr.  55 km + transport 

  Anmeldelse:   www.osport.dk  senest 2. april kl. 20.00 

  Betalingsmåde:  Ved start. 

  Møde / startsted:  Karup Autocenter / OK+ 

      Bredgade 22 · 7470 Karup      

  Samlingssted:  Mads Doss · Ålborgvej · Thorning · 8620 Kjellerup 

  Første mødetid: 13.30  Første starttid: 14.00 

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

      Startliste og resultatlister m.v. kan også ses på www.kom.mono.net 

      Resultatlisten forventes underskrevet på løbsdagen. 

      Præmieoverrækkelse forventes foretaget på løbsdagen. 

  Mads Doss tilbyder efter løbet : 

      Gammeldaws oksesteg oksesteg m. skysovs + 1 øl / vand til 115 kr. 

      Div. Sandwich a´40 kr. 

mailto:089kom@gmail.com
http://www.osport.dk/
http://www.kom.mono.net
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Bjerringbro og Omegns Auto Sport 

indbyder til 

Hinge Auto-løbet 2013 

( Aprilsnar-løbet 2013 ) 

Mandag den 1. april 2013. 

Første start klokken 14.00. 

2. afd. af Klub Mesterskabet i BOAS 

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
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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 2013. 

  Arrangerende klub: Bjerringbro og Omegns Auto Sport. 

  Løbets navn:  Hinge Auto-løbet 2013. 

  Type:    Åbent O-løb 

      2. afd. af Klub Mesterskabet i BOAS 

  Dato:    Mandag den 1. april 2013. 

  Løbsleder:   Frank Kjeldsen.    OF 424 

  Løbsledelse:   Per Hjort Jensen. 

       

  Sekretariat:   Frank Kjeldsen 

      Trustrupvej 15 · 8940 Randers SØ. 

      Tlf.: 8642 0015 · E-mail: frankmk@mail.dk 

  Holdkonkurrence:  Ingen 

  Deltagerklasser:  Startgebyr:  Løbslængde: 

  M-A-B   80 kr.   Ca. 40 km 

  C    80 kr.   Ca. 38 km 

  D    80 kr.   Ca. 35 km  

  T    50 kr.   Ca. 30 km  

  Anmeldelse:  www.osport.dk  

      eller henvendelse til sekretariatet 

  Betalingsmåde:  Ved start. 

  Mødested:   Hinge Autoværksted 

      Randersvej 81 · Hinge 

      8940 Randers SV 

  Startsted:   Samme sted. 

  Samlingssted:  Frank Kjeldsen 

      Trustrupvej 15 

      8640 Randers SØ 

  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:frankmk@mail.dk
http://www.osport.dk/
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bjerringbro@profiloptik.dk 

BANEGÅRDSPLADSEN 10  ·  8850 BJERRINGBRO 

TLF.  86 68 33 77  
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Byggecenteret Bjerringbro · Heimdalsvej 1 · 8850 Bjerringbro  

86 68 25 44  · www.stark.dk 
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Mandag den 4. marts var scenen sat, det var tid til 

årets første O-løb. Det var med Britta og Hans Kurt 

som løbsledere. Løbets startsted var denne aften 

henlagt til den Gl. Skole i Hjermind og da det var 

samme sted der skulle ligge lokaler til samlingsstedet 

kunne det jo nok ikke gå helt galt, om ikke andet 

skulle kaffen da være redet. Der var 15 hold som 

havde meldt deres ankomst til dette, årets første o-

løb i BOAS og hvad nok var mere interessant, var at 

der var 4 helt nye hold der havde tilmeldt sig. 

Løbet startede lige på og hårdt i Hjermind hvor vi 

lige skulle vende omkring trekanten ved kirken inden 

det gik videre forbi Hjermind Skoven, herefter var 

det tid til at prøve kræfter med Bjerringbro som skul-

le køres igennem lidt på kryds og tværs med forskel-

lige udmålinger og forbi kørsler ( nogle mere tydelige 

end andre ). Det var her i byen at vi missede et par 

forbi kørsler inden at vi fandt en HTK i udkanten af 

Sønderbro, ham Preben, har det nu med at 

”parkere” de mest mærkelige steder. Herefter var 

det tid til lidt landkørsel omkring Gullev  og så ellers 

tilbage til Bjerringbro som lige skulle have et lille be-

søg mere, inden at snuden blev vendt mod Hjermind 

Gl. Skole igen. Velankommet til samlingsstedet skulle 

kontrolkortet rettes, det kunne række til en 2. plads 

denne aften ( resultatliste kan ses på næste side ).  

De 4 nye hold var blevet startet lidt før vi ”gamle” så 

det passede lige at de kom i mål mens vi ”gamle” var 

på ruten, så Hans Kurt havde god tid til at gennemgå 

ruten med dem, inden at vi ”gamle” kom i mål . Alt i 

alt et løb, af en passende længde og sværhedsgrad 

til en mandag aften i marts, så herfra skal lyde en 

STOR tak til Britta og Hans Kurt for årets første løb. 

        

   Alexander & Kurt 
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Rettelser: 

I M-A-B Klassen er følgende. 

M indsættes i 3-3. 

E indsættes i 4-12 og gøre straffri da ordren ikke overholder 20% reglen. 

X slettes da idealruten går uden om. 

I C og D klassen er følgende. 

L slettes forkert retning på forbi kørsel. 5-2. 

H i 5-5 gøres valgfri da forbi kørslen er færdig ude på vejen. 

T i 5-8 gøres valgfri da bogstavet K skulle stå længere mod Vest. 

Tiden i 13-3 skal være 20 min. 

D klassen skal have T slettet i 7-7 da ruten går uden om. 

          Tak for både RIS og Ros. 

En særlig TAK til Anders Fisker for hans hjælp med udregningerne. 

Nr. Kl. Navne MK FN FS FT I alt KM.   

1 T Morten / Ea     14   14 20   

2   Jeanette / Brian 25   2   27 18   

3   Anita / Carsten 50   5   55 17   

4   Søren / Christina 100   2   102 16   

                    

1 D Simon / Niels Kr. 75   10   85 20   

                    

1 C Per / Frank 25   22   47 20   

2   Kurt / Alexander 50   22   72 18   

3   Niels Aage / Henning 50   25   75 17   

4   Per / Michael 75 25 34   134     

                    

1 Mab Hans Ole / Renee     16   16     

2   Tage / Emil     28   28 20   

3   Rene / Jørgen     29   29 18   

4   Poul / Egon 25   5   30 17   

5   Bjarne / Bernd   25 15   40     

6   Lars / Asger 25   42   67 16   
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Så er tiden kommet til at der skulle tages hul på 

årets Femkantturnering, og som det har været til-

fældet de sidste par år var det Kjellerup og Omegns 

Motorklub der stod for at arrangere dette løb, igen i 

år er det med Døssing dynastiet som kreatører. 

Startstedet var igen i år henlagt til Statoil i Kjellerup, 

vi havde fået en starttid midt i feltet. Vi startede lige 

på og hårdt med lidt forbi kørsler i industri området i 

det sydlige Kjellerup ( selv her må en vejstrækning 

kun bruges en i samme ordre ——ikke også hr. 

Kjeldsen ). Efter at have kørt lidt rundt i industrien, 

var det ved at være tid, til at køre en landtur, her 

kom vi forbi Vinderslev videre forbi Mausing, en lille 

tur ud over Mausing Mark inden at det lykkedes at 

finde en HTK et par gange lidt vest for Kragelund. 

Herefter var der 10 minutters landkørsel inden at 

det var tid til at holde ved den næste tidskontrol 

denne gang var det OTK der skulle besøges. Herefter 

gik turen hjemover med besøg i Frederiksdal , videre 

til Pederstrup for igen at lægge Vinderslev etb lille 

besøg og det var også her at samlingsstedet var ble-

vet placeret.  

Vi fik kontrolkortet rettet og det var ikke så ringe 

endda, det var med idealkort og så lidt på tiden og 

da de andre i klassen havde valgt enten at skyde 

genvej eller en omvej, kunne det blive til en første 

plads denne kolde vinteraften. Summa summarum, 

et løb hvor der var strafpoint til alle hold, og med en 

dejlig tydelig køreordre, hvor man hele tiden kom 

fremad, så herfra skal der lyde en stor tak til Michael 

og Jens for det fine løb. 

    Alexander & Kurt. 
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Sekstals-rundtur for old timere i Sydjylland.  

Normalt afvikles pålidelighedsrally for 
old timere kun i sommerhalvåret, men 
Dansk Historisk Motor Club (DHMC) 
har indført en ny tradition med Meko-
nomen Vinter Classic. Interessen for 
længere orienteringsløb i ældre biler 
stiger støt, og her fik deltagerne mulig-
hed for at få vejfinder-rusten banket af 
inden løbssæsonens kommende ud-
fordringer. 

- Tidskillelinjen for old timere i vores 
regi går ved 1984, forklarer Niels Oluf 
Jessen. - Det er således muligt at for-
sikre disse biler på favorable vilkår fra 15. marts til 15. november, hvorfor nogle af old timer-
entusiasterne deltog med deres noget nyere "hverdagsbiler" i arrangementet. 

Ruten havde udgangspunkt fra Mekonomen i Kolding, og tiltrak deltagere fra både: Danmark, 
Norge og Tyskland. Sekstals-rundturen bød på nye smutveje i det kuperede terræn omkring 
Kolding, hvorefter startfeltet cirklede rundt syd for Vejen. 

I Expert havde det norsk/danske par: Kjell O. Nilsen og Lars Palle svoret, at de ville undgå sid-
ste års regnefadæse, hvor 2 minutters 
tanketorsk kostede generalsejren. Mix-
parret i deres røde Porsche 911T 
(1970) kørte lidt nervøst og fandt ikke 
helt rytmen. Slutresultatet viste dog 
noget andet med en sikker etter. 

På toeren fulgte østjyderne: Niels Iver-
sen og Hans Ole Nielsen (VW Golf 
GTI - 1979), som sluttede lige med 
Randers-brødrene: Poul og Egon 
Brøndum i Toyota Starlet (1982), men 
hvor ældste registreringsattest blev 
afgørende. 

- Pålidelighedsrally er en populær familie-udfordring, fortsætter Niels Oluf Jessen. – Eneste fa-
miliesejr i år gik dog til far/søn: Iver og Peter Olesen i begynder-klassen, som havde taget vejen 
helt fra Græsted i Nordsjælland. 

Etteren i den næstskrappeste klasse (Sport) gik til Tonni Hermansen og Frederik Dagnæs-

Det skrev Pressen: 

Følgende artikel er fundet på rallyinfo.dk  

rallyinfo.dk
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Hansen (Egå/Esbjerg) i Fiat 124 Spider (1973).  

Parret kunne endog flotte sig med en 
total-bommert på allersidste etape, og 
scorede alligevel sejren i Sport foran 
østjyderne: Torben Østergaard og 
Poul-Erik Hansen (Opel Manta GT/E - 
1979). 

- Touring var den stærkeste repræ-
senterede klasse, oplyser Niels Oluf 
Jessen. – Her kræves der ikke samme 
nøjagtighed i tidskørslen, som det er 
tilfældet for Expert og Sport. Touring 
blev vundet af vestsjællænderne: Jør-
gen Jensen og John Larsen (Holbæk/
Svinninge) i Opel Manta (1978). 

Lige i slipstrømmen fulgte nordjyderne: Lars Toft og Erik G. Kjærgaard i VW Golf GTI (1981), 
som kørte sig ind foran sidste års klassevindere: Per Hjort Jensen og Frank Kjeldsen (Mariager/
Randers) i Mercedes 230 SL (1966). 

Bedste lokale placering i Mekonomen Vinter Classic blev iøvrigt hjemkørt i Begynder, hvor Chr. 
Wolter og Ervin Gottshalk fra Lunderskov/Bolderslev scorede en toer. 

- Til daglig driver jeg en Shell-tank i Lunderskov, oplyser Chr. Wolter. - Løbsledelsen bad om at 
holde en tankningspause hos os, og herved kom vi i snak om selv at køre løbet. Vi har besøgt 
mange kringelkroge i dag, hvor vi aldrig har sat vores dækaftryk før. 

- De skrappeste vejfindere stillede til start i supportklassen: bilorientering, afslutter Niels Oluf 
Jessen. - Her vandt det mixede nordiske mester-par: Flemming Jensen og Jan Søndergaard 
(Gelsted/Vildbjerg) foran nordsjællænderne: Steen Olsen og Henrik Jørgensen. 

Kirketerp 

Mere om dette arrangement i et senere nummer BOAS NYT, men vi kan da 

godt afsløre allerede nu, at det er med hr. Frank Kjeldsen som ”løbeleder og 

Grillmester” så glæd jer. 
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HUSKELISTEN: 
 

1. april kl. 14.00 Hinge Auto-løbet 2013 KM 2 

( se side 6 - 7) 

 

6. april kl. 14.00 Premieren 2013 DM 1 / JFM 1 

( se side 5 ) 
 

13. april FDM DASU Classic 1. afd. 
( se osport.dk ) 

 
20. april kl. 14.30 Højland Biler Løbet DM 2 / JFM 2 

( se side 11 ) 
 

22. april kl. 19.00 AAS Forårsløbet 2013 DJF2 
( se side 9 ) 

 
11. maj kl. 14.30 MBO-LØBET 2013 DM 3 

( se osport.dk ) 


