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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


 3 

 

Referat fra generalforsamling afholdt mandag den 25. november 2013. 

Formanden startede med at byde de 6 fremmødte vedkommen til generalforsamlingen. Herefter gik vi over til dagsorden. 

1. Valg af dirigent. 

 Henning Larsen foreslået og valgt. Vi startede med at rejse os og mindedes Henning Overgaard som døde den 20 januar i 

 år blot 70 år gammel. 

2. Valg af protokolfører og stemmetællere. 

 Kurt Rasmussen foreslået som protokolfører og valgt. Stemmetællere bliver fundet hvis der bliver behov. 

3. Formandens beretning. 

 2013 startede med at vi fik en del nye medlemmer og vi lagde som sædvanlig i januar ud med en opstartsdag hvor der var 

 mulighed for at få styr på medlemskab, licensbetaling og så kunne der lige køres et lille løb. Februar bød på bowling/

 præmiefest også dette arrangement var godt besøgt. Marts, April og juni bød på O-løb sidst nævnte med en ny ”gammel” 

 rotte som løbsleder. Maj løbet udsat til november. September, oktober og november  bød alle på O-løb i BOAS. Vi har haft 

 en del hold der har deltaget i DM / JFM og det er blevet til DM og JFM til Alexander og Kurt samt til sølv til Niels Aage og 

 Henning i DM / JFM samt sølv til Tage og Ole i JFM. Endvidere er det blevet til flotte placeringer for klubhold hvor det blev 

 til GULD i både JFM og HOLD DM. I juni havde vi besøg af Tv Midt Vest som lavede en lille film om O-sporten denne kan ses 

 på vores hjemmeside. November bød ligeledes på Bil-bingo og nu begynder vi ellers at se frem mod klubbens 50 år jubilæ

 um i starten af 2014. Tak til annoncører, løbsledere og hjælpere og resten af bestyrelsen.  

4. Kassererens beretning. 

 Gennemgang af regnskabet, blev udført af Henning. Det viste et mindre underskud og det blev godkendt af generalforsam-

 lingen og det var blevet revideret af revisor Ole Pedersen. Der var ingen spørgsmål til kassereren.  

5. Forslag fra bestyrelsen. 

 Ingen. 

6. Forslag fra medlemmer. 

 Ingen. 

7. Fastsættelse af kontingent. 

 Uændret og det betyder at det fortsat kun koster 150.– for at få hele husstanden med i BOAS. 

8. Valg af bestyrelse. 

 På valg er Hans Kurt Nielsen, Henning Larsen og Kurt Rasmussen og alle modtog genvalg. 

9. Valg af suppleant. 

 På valg Niels Aage Jensen, modtog genvalg. 

10. Valg af revisor. 

 På valg Ole Pedersen modtog genvalg. 

11. Afstemning om pionerpokalen. 

 Hans Kurt Nielsen blev vinder af pionerpokalen. 

12. Eventuelt. 

 En masse gode historier under kaffen. 

 Dirigenten Henning Larsen afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden. 

              Ref. Kurt. 
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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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Her er præmielisten for 2013. Den består af både medalje- og præmiebeløb. 

Der er præmier til alle BOAS hold, der har deltaget i min. 4 løb i BOAS. 

 

Der er forskellige muligheder for jer. 

 

Beløb kan overføres til jeres konto. 

Beløb kan modregnes i næste års kontingent og restbeløb udbetales til jeres konto. 

De der skal have medalje kan få en sådan, og pokal for restbeløbet eller udbetaling til jeres konto. 

Kort sagt I bestemmer selv hvordan beløbet skal bruges. 

 

Jeg vil gerne have besked inden d. 1. december 2013, om hvad jeres ønsker er. 

Hvis jeg ikke hører fra jer senest denne dato, vil præmien blive udleveret som pokal, og uddelt ved en senere lejlighed.  

 

Med venlig hilsen og tak for jeres deltagelse i vore løb i 2013. 

Henning Larsen 

51 35 28 22/ 86 81 28 22 

mail: kildsgaaard@post.tele.dk 

 

Renè Skjøt   guld kr. 40,-  præmie kr. 110,-  i alt kr. 150,- 

Jørgen Skjøt   guld kr. 40,-  præmie kr. 110,-  i alt kr. 150,- 

Poul Brøndum     præmie kr. 110,-  i alt kr. 110,- 

Egon Brøndum     præmie kr. 110,-  i alt kr. 110,- 

Emil Nielsen      præmie kr. 110,-  i alt kr. 110,- 

Tage Mogensen     præmie kr. 110,-  i alt kr. 110,- 

Lars Jespersen     præmie kr. 110,-   i alt kr. 110,- 

Asger Jespersen     præmie kr. 110,-  i alt kr. 110,- 

Ole Pedersen      præmie kr. 110,-  i alt kr. 110,- 

 

Kurt Rasmussen  guld kr. 40,-  præmie kr. 110,-  i alt kr. 150,- 

Alexander Rasmussen guld kr. 40,-  præmie kr. 110,-  i alt kr. 150,- 

Per Hjort Jensen     præmie kr. 110,-  i alt kr. 110,- 

Frank Kjeldsen     præmie kr. 110,-  i alt kr. 110,- 

Britta Nielsen      præmie kr. 110,-  i alt kr. 110,- 

Hans Kurt Nielsen     præmie kr. 110,-  i alt kr. 110,- 

Niels Aage Jensen     præmie kr. 110,-  i alt kr. 110,- 

Henning Larsen     præmie kr. 110,-  i alt kr. 110,- 

 

Søren Dahl Andersen guld kr. 40,-  præmie kr. 110,-  i alt kr. 150,- 

Christina Dahl Andersen guld kr. 40,-  præmie kr. 110,  i alt kr. 150,-  

mailto:kildsgaaard@post.tele.dk
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Byggecenteret Bjerringbro · Heimdalsvej 1 · 8850 Bjerringbro  

86 68 25 44  · www.stark.dk 

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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Jubi-pokalerne  køres der om hvert år og de tildeles de BOAS folk ( en kører og en observatør ) der har kørt flest løb i udenbys 

klubber. Jeg har nu prøvet at lave et skema hvor der er blevet krydset af, hvis der skulle være noget der ikke stemmer venligst 

kontakt mig på kurt5@mail.dk så vi kan få rettet det til. 

mailto:kurt5@mail.dk
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Mandag aften fik jeg så min debut i orienteringssporten. Et dobbeltinterview til Autosport med Sønder-
gaard-brødrene havde fået mig til at tænke, at det da kunne være ganske sjovt at prøve. ”Det er jo sådan 
lidt rebusagtigt,” sagde Harald Søndergaard til mig, og det var nok det, der fik mig til at tage beslutningen. 
Skal jeg koble helt af med noget ikke-motorsport, så er det eksempelvis med en sudoku, og jeg kikker hel-
lere på et kort end bruger en gps. Jeg mente, at jeg nok ville kunne finde ud af det. 

Da Bernd Thrysøe jo var løbsleder for XL-Byg Hedensted-løbet, så måtte hans chauffør Bjarne Andersen 
være ledig. Men han var i stedet taget til Israel, så jeg blev tilbudt at køre sammen med TT. Ja, heldigvis 
var det ikke ham den utålelige, men derimod Tommy Thrysøe – Bernds søn. 

O-kurset inden debuten foregik 
elektronisk. Bernd sendte mig nogle PowerPoint-filer, som jeg kikkede igennem. Det virkede let forståeligt 
med de åbne og lukkede cirkler og rækkefølgen af tallene, man skulle køre efter. Men her begik jeg så før-
ste fejl. Jeg skulle have ladet Bernd gennemgå materialet med mig, for der var visse finesser, som jeg 
åbenbart ikke havde fået med. 

Næste fejl bestod i mit valg af udstyr. PowerPoint-filen viste, at man blot skulle have bil, kuglepen og line-
al. Bilen sørgede Tommy for sammen med triptæller, kortbord og lys. Skrivebordsskuffen var blevet tømt 
for reklamekuglepenne, og jeg fandt så en reklamelineal frem, som kunne måle i både 1:100, 1:200, 1:400 
og 1:500. Det, jeg troede var smart, viste sig at være dumt, for jeg brugte mere tid på at finde 1:100-
skalaen end på at måle på kortet. 

Nå, men afsted gik det på den første etape. Jeg havde noteret mig starttiden, og vi gik i gang med at tåge 
rundt i og omkring Løsning. Jeg havde endda så meget overblik, at jeg kunne regne mig frem til vores 
idealtid ved den første opgivne tidskontrol. Det var da piece of cake, dette her, og jeg havde da også fået 
noteret to bogstaver fra skiltene i vejkanten. 

En debutants erkendelser 

Saksen fra AAS´s hjemmeside: 
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Men så gik det galt. ”Kør SØ 110” stod der i køreordren, hvilket jeg oversatte til Tommy som ”Vi skal 
bare en små hundrede meter videre hen ad denne vej, inden vi skal til højre.” Problemet var, at vi nu 
pludselig havde 2-3 indkørsler at vælge imellem. Denne lidt nonchalante behandling af køreordren 
gentog sig senere i downtown Hedensted, hvor jeg ved teksten ”4 mm V for H” blot spottede en rund-
kørsel og udvalgte den som næste punkt på turen. Problemet var blot, at rundkørslen kun lå to milli-
meter fra H’et, og det gav masser af ballade, da vi efterfølgende skulle tåge rundt på Faktas parkerings-
plads. 

Vigtigheden af opmåling og præcisionen i aflæsningen af blækklatterne på kortudsnittene begyndte så 
småt at dæmre, og det lykkedes os da efterfølgende at køre rigtigt rundt om nogle landbrugsejendom-
me. Men de tre møder med de hemmelige tidskontroller udløste 26 strafminutter, hvilket vist fortæller 
noget om, at vi nogle gange holdt mere stille end kørte. 

Men i mål kom vi da og fik udleveret 
idealruten, hvor vi kunne konstatere, at der både manglede en hel del bogstaver, men også var kom-
met andre med, som ikke skulle have været der. Tommy – der jo selv er observatør – gennemgik mate-
rialet med mig, påpegede finterne i faderens køreordrer og indrømmede, at han flere steder bevidst 
havde valgt at holde mund, så jeg selv skulle redde trådene ud. Det var sådan, det skulle være. Men 
han måtte også indrømme, at der var et af skiltene, han ikke havde spottet! 

Resultatet? Sidsteplads som ventet, men målsætningen om højst at have dobbelt så mange strafpoint 
som næstbedste mandskab blev opnået med 351 stykker mod de 200, som holdet foran os scorede. 

Tak til Tommy, Bernd og kompagni for en sjov oplevelse. 

Morten Alstrup. 
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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 

D
e
t 
ri
g

ti
g

e
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v
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r 

e
r:

 A
 

   Konsekvenser af at 

   vi er blevet store  # 8 
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SØVNMAMGEL  
Nu ved jeg hvorfor jeg lider af søvnmangel..  
Der bor 5,6 mio i Danmark..  
1,7 mio er pensionister..  
2 mio er for unge til at arbejde eller er studerende..  
1,3 mio er offentlig ansatte, eller er i hæren..  
356.200 er på dagpenge..   
188.500 er syge..   
55.298 er i fængsel lige nu..   
Det betyder at der kun er to tilbage til at lave arbejdet.. Dig og mig.. 
Og du sidder bare og læser vitser.. 

Hvorfor tæ
nder m

ænd på kvinder i læ
dertøj? 

Svar: Fordi de dufter af ny bil! 

Der var engang tre drenge der blærede sig med, hvis far der kunne holde vejret i længst tid! 

 

Den 1. dreng: Min far har sprunget fra 5 metervippen og holdt vejret i 5 minutter! 

 

Den 2. dreng: Det er da ikke noget min far har sprunget fra 10 metervippen og holdt vejret 10 minutter! 

 

Så sagde den tredje dreng: Det er da ingenting min far har sprunget fra Storebæltsbroen og han er ikke 

kommet op endnu! 

Hvorfo
r s

er d
u så ked ud af d

et?  

Jeg har li
ge læ

st e
n bog m

ed en ulykkelig
 

slutning 

hvilk
en bog?  

min bank bog 
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HUSKELISTEN: 
 

24. december. 
 
 
 
 
 

 
 

28. december kl.14.00 Nytårsløbet 2013 
Finalen i Fem-Kant turneringen 

( se side 13 ) 

bjerringbro@profiloptik.dk 

BANEGÅRDSPLADSEN 10  ·  8850 BJERRINGBRO 

TLF.  86 68 33 77  


