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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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Sommeren har været og er fortsat over os, der har været dømt ferie i en lang periode. Der har lige-

ledes været dømt ferie med at køre o-løb så der er selvsagt ikke nemt at finde nogle referater fra O-

løb i denne tid, så jeg kunne godt ønske mig at der var et par medlemmer der måske kunne tænke 

sig at skrive om en ferieoplevelse eller to. Det kunne måske også være en god historie eller en ople-

velse fra et løb som man har kørt i ”gamle dage” eller hvad man kunne tænkes at finde på. 
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Bjerringbro og Omegns Auto Sport 

indbyder til 

Stark-Løbet 2013 
Mandag den 2. september 2013 

6. afd. af Den Jyske Femkant. 

5. afd. af Klub Mesterskabet i BOAS. 

Byggecenteret Bjerringbro · Heimdalsvej 1 · 8850 Bjerringbro  

86 68 25 44  · www.stark.dk 



 5 

 

TILLÆGSREGLER FOR ORIENTERINGSLØB  

Konkurrencen afholdes i henhold til reglement for Bilorienteringsløb i  

Danmark, nedenstående tillægsregler og supplerende slutinstruktioner. 

Stark-Løbet 2013. 

  Arrangerende klub: Bjerringbro og Omegns Auto Sport. 

  Løbets navn:  Stark-Løbet 2013. 

  Type:    Åbent O-løb. 

      6. afd. af Den Jyske Femkant. 

      5. afd. af Klubmesterskabet i BOAS. 

  Dato:    Mandag den 2. september 2013. 

  Løbsleder:   Ole Pedersen    OF 423 

  Løbsledelse:   Tage Mogensen 

  Sekretariat:   Ole Pedersen 

      Ulstrup Skovvej  · Sdr. Vinge · 8860 Ulstrup 

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

  Holdkonkurrence:  Ingen 

  Deltagerklasser:  Startgebyr:  Løbslængde: 

  M-A    80 kr.   Ca. 38 km  

  B    80 kr.   Ca. 38 km  

  C    80 kr.   Ca. 35 km  

  D    80 kr.   Ca. 33 km  

  T    50 kr.   Ca. 25 km  

  Anmeldelse:  www.osport.dk   eller henvendelse til sekretariatet 

  Betalingsmåde:  Ved start. 

  Mødested:   Stark Bjerringbro 

      Heimdalsvej 1 · 8850 Bjerringbro 

  Startsted:   Samme sted. 

  Samlingssted:  Hjermind Gl. Skole 

      Hjermind Byvej 28 · Hjermind · 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.  

  BEMÆRK:   For at kunne holde de sædvanlige lave BOAS-priser er det blevet be- 

      sluttet, at mad skal bestilles ved tilmelding, så vi kan undgå at købe for 

      meget ind.  

mailto:olebechmann@privat.dk
http://www.osport.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. 
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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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Kepler Track – 3 dages fantastisk eventyr  

 

Langt, langt væk – omme på den anden siden af kloden faktisk – ligger et lille land. Det er en lille grøn 

oase, som bebos af ti gange så mange får som mennesker. Og rundt om dem (både får og mennesker) er 

en natur, der ikke kan sammenlignes med noget andet: høje bjerge, dybe søer, og vilde gletsjere – der er 

vidundere, hvor end øjet kigger hen. Navnet på dette sted er New Zealand, og det var min destination, da 

jeg i januar 2013 tog på et halvt års udveksling. Officielt var formålet at læse et semester på University 

of Otago i Dunedin – uofficielt gjaldt det bare om at se og opleve så meget af dette paradis som overho-

vedet muligt. Og der var i den grad noget at give sig i kast med… 

Et af mine første – og største – eventyr i New Zealand fandt sted allerede et par uger efter, at jeg havde 

sat mine fødder i fårenes land. Sammen med nogle tjekkiske piger, som jeg havde mødt til et introdukti-

onskursus, tog jeg en lang weekend ud af kalenderen og drog ud i den newzealandske natur. Efter ca. 4 

timers kørsel ankom vi til eventyrets startsted: indgangen til Kepler Track. I New Zealand har man ud-

valgt 9 vandreture, som de største, hårdeste og flotteste i landet, de såkaldte 9 Great Walks, og Kepler 

Track er en af de mest kendte. Og netop derfor måtte vi da begive os i kast med den! Vores store ryg-

sække var pakket med telte, mad og tøj til vores udfordring: 3 dage – 60 km – og kæmpe bjerge. Det var 

en noget af en opgave, vi havde sat os selv på, men det viste sig i dén grad at være det hele værd! 

 

Den første dag var med sine godt 16 km den lette lille smut-

tur. Midt på eftermiddagen nåede vi hen til teltpladsen, hvor 

vi skulle overnatte. Det var et lille og primitivt sted, men 

der var dog, hvad de fleste danske ejendomsmæglere ville 

betegne som ”havudsigt”: søen Te Anau lå lige uden for 

teltet.  

 

På dag nummer to var det tidligt op og af sted ved solopgang, for forude ventede turens hårdeste etape: 

godt 23 km som bl.a. inkluderede at bestige 1000 højdeme-

ter. Inden vi var taget af sted, havde vi hørt meget om den 

fantastiske natur, man skulle kunne se på Kepler Track, men 

denne morgen dalede vores humør og forventninger en smu-

le: skyerne hang utroligt lavt, og det var meget tåget. Selv-

om vi gik op og op og op, var udsigten stadig ingen steder at 

se… Men, så skete der pludselig noget. Mens vi sad og spi-

ste frokost, var det som om, et tæppe blev trukket fra, og en helt ny verden sig viste sig. Omkring os be-

gyndte skyerne at forsvinde og tågen at lette, så vi pludselig kunne se mægtige bjerge til alle sider.  
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Det gav lige lidt ekstra energi til vandrene, og vi 

fortsatte ufortrødent op mod Mt Luxmore, det høje-

ste punkt på dagens rute. Da vi nåede derop, var 

alle skyer forsvundet som med et trylleslag, og sik-

ke en udsigt, der var fra toppen! Søen vi havde so-

vet ved om natten, var nu blot en lille vandpyt un-

der os, og over os var den flotteste blå sensommer-

himmel. Man kunne blive på toppen og nyde den 

fantastiske udsigt i dagevis, men vi måtte alligevel klatre ned igen og finde tilbage til ruten – vi skulle 

nå hen til den næste teltplads, inden det blev mørkt. Turen hen til teltpladsen var dog heller ikk’ så ring’ 

endda, som Gunnar siger det om Minas fisk. Med en udsigt til bjerge til alle sider kan man vist ikke kla-

ge. 

 

 

 

 

 

 

Det var sidst på eftermiddagen, før vores trætte ben kunne slappe af i teltene – og hvor sover man da 

godt efter sådan en dag med vandrestøvlerne på! Den tredje og sidste dag bød på godt 22 km, denne 

gang i fladt og nedadgående terræn. Selvom det i New Zealand er sensommer midt i februar, stod vi dog 

op til en kølig morgen nær frysepunktet – en af New Zealands charmer er, at alle fire årstider kan ople-

ves på én og samme dag. Med huer og vanter på begav vi os af sted, og på denne sidste dag kom vi atter 

forbi høje bjerge, dybblå søer og frodig grøn skov. Vi alle var godt brugte, da vi sidst på dagen endelig 

nåede hjem til Dunedin, men det havde været en helt utrolig oplevelse og en ubeskrivelig flot tur. Som 

sagt var dette et af de første eventyr, jeg begav mig i kast med i løbet af det halve år, jeg var i New Zea-

land, men nu, hvor jeg er tilbage i Danmark, står det stadig som en af mine største oplevelser fra side af 

kloden. 

 

Sabrina Rasmussen, August 2013 
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En dansker sidder og spiser morgenmad på en café. 

Ved siden af ham sidder en svensker, der tygger tyggegummi. 

Uopfordret indleder svenskeren en samtale "Spiser I danskere egentlig hele brødet?" 

Danskeren lader modvilligt morgenmaden ligge og svarer: "Ja, naturligvis!". 

Svenskeren leger med tyggegummiet i munden og siger: "Det gør vi ikke hos os, hos os i Sverige spiser 

vi kun det inderste af brødet". 

Brødskorpen bliver samlet i en container, forarbejdet og formet i rundstykker og solgt til Danmark". 

Danskeren hører kun meget lidt efter. 

Svenskeren smiler og spørger videre: "Spiser I også marmelade til brødet?" 

Danskeren svarer let irriteret: "Ja, naturligvis". 

Mens Svenskeren tygger tyggegummi mellem tænderne, siger han: "Ikke hos os, hos os i Sverige spi-

ser vi kun frisk frugt til morgenmad. Skallerne og resterne bliver samlet i en container, forarbejdet til 

marmelade og solgt til Danmark". 

Nu er det blevet danskerens tur til at spørge! 

"Sig mig en ting", spørger danskeren, "Dyrker I også sex i Sverige?" 

Svenskeren griner og svarer: "Ja, naturligvis dyrker vi sex i Sverige". 

Danskeren læner sig over bordet og spørger: " Hvad gør I med kondomerne, når de er blevet brugt?! 

"Dem smider vi da ud", svarer svenskeren. Nu begynder danskeren virkelig at grine. "Ikke hos os, hos 

os i Danmark bliver alle brugte kondomer samlet i en container, forarbejdet, smeltet og solgt til Sverige 

som tyggegummi". 
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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 

Ugeavisens fotograf var forbi for at fotografere en 95-årig mand i anledning af fødselsdagen.  
Da han gik, råbte han lidt halvhøjt til den gamle:  
Tak for nu, jeg håber, jeg kan komme igen og fotografere dig, når du bliver 100.   
- Jamen, det skulle der da være en god chance for, smilede den gamle optimistisk og fortsatte:   
Du ser jo frisk nok ud. 



 

Ny opdateret klubmesterskabsliste, efter at der i den sidste udgave af BOAS nyt havde indsneget sig en 

fejl. Det er dejligt når medlemmerne hjælper med at læse korrektur på det, bliv endelig ved med det. 



 

Lørdag 17. august P-løb Oresund Rally FDM4 Dansk Rally Club 

Mandag 26. august O-løb Den Jyske Femkant DJF5 AAS ( Hans Ole ) 

Mandag 2. september O-løb September-løbet KM5 / DJF6 BOAS ( Ole Pedersen ) 

Lørdag 7. september O-løb DM / JFM DM5 / JFM4 KDAK Sport Nordjylland 

Lørdag 21. september P-løb FDM DASU Classic FDM5 Køge og Omegns Automobilklub 

Mandag 23. september O-løb Djurslandløbet DJF7 DMKA ( Lars / John ) 

Mandag 7. oktober O-løb Oktober-løbet KM6 BOAS ( Henning Larsen ) 

Lørdag 12. oktober O-løb DM / JFM DM6 / FJM5 Aarhus Automobil Sport 

Lørdag 19. oktober P-løb Stjerneløbet FDM6 Kolding Automobil Club 

Lørdag 19. oktober O-løb HOLD DM   Thy Motor Sport 

Mandag 21. oktober O-løb Den Jyske Femkant DJF8 RAS ( team-Randers ) 

Lørdag 2. november O-løb Træningsløb   Thy Motor Sport 

Søndag 3. november   Bil-Bingo   BOAS 

Mandag 4. november O-løb Maj-løbet KM3 / DJF3 BOAS ( Kurt Rasmussen ) 

Lørdag 9. november P-løb Midnight Run   Dansk Historisk Motor Club 

Mandag 18. november O-løb Den Jyske Femkant DJF9 AAS ( Bernd Thrysøe ) 

Mandag 25. november   Generalforsamling   BOAS Hjermind Gl. Skole. 

Lørdag 28. december O-løb Nytårsløbet DJF10 RAS ( team-Randers ) 
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HUSKELISTEN: 
 

26. august Daglig Brugsen Mørke-Løbet DJF 5 
( se side 10-11 ) 

 
2. september STARK-Løbet 2013 DJF 6 og KM 5 i BOAS 

( se side 4-5 ) 
 

7. september Vendsyssel Rundt JFM4 og DM5 
( se osport.dk ) 

 


