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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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   Så er det tid til bowling og 

                   præmiefest i BOAS. 

                   Det sker lørdag den 09-02-13. kl. 16.00 

                   

Sted:   Bowlinghallen Viborg 

   ( i kælderen )  

   Tinghallen  

   Tingvej 3 

   8800 Viborg.     

    

 

Der er bowling fra kl. 16 til 17. 

                   Menu : Wienerschnitzel med tilbehør. 

                   100 Kr. uden Bowling 

                   130.Kr. med Bowling. 

                   Efter bowling er der spisning og præmieuddeling.                             

  

 Sidste tilmelding den 05-02-13 

 Tilmelding til: Hans Kurt  2849 8850      
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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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Så blev det 2013, og med et enkelt ord var det bestemt at vi igen skulle til Norge og prø-
ve kræfter med det Norske fjeld ud i vinter Challenge. Med start og mål samme sted som 
sidste år kunne vi jo kører lige der til. I modsætning til sidste år hvor vi havde op til flere 
GPSer i gang. Start fredag den 4. januar med morgen kaffe i Fladbjerg ved Annegrethe, 
og med Rødhætte på trailer og diverse i kaffebilen, kunne turen til Hirtshals starte. Af-
gang kl. 12.15 efter 3½ time var vi vel ankommet til Larvik. Den første etape var at kom-
me til Hønefos hvor vi skulle overnatte ved et meget flinkt norsk ægtepar som er som-
mer gæster hos Per. Vi skal åbenbart have en lille glidetur når vi kommer til det norske, 
op af en lille bakke hjulspind brems og kanetur baglæns, traileren ind i en stor snedrive, 
masser af sne kastning, efter en lille time var vi flot igen, og så fik vi lov at pakkere hele 
trækket ved Scania i Hønefos. Ding dong kl. 04.00 - afgang 04.45 til Sandvigen ca. 50 km 
mod Oslo. Her var start på 
Teknisk kontrol kl. 06.00, alt ok- licens papir og start penge betalt. Klar i bilen kl. 08.17 og 
så af sted, 280 km. forude, vejr- 6 grader efter nogle dage med tø 
vejr, så da vi kom i fjeldet var det barer pi--- glat. Førtse sekund etape var vi godt med 
men 2er var så glat så her satte vi en del sekunder til. Vi når frem til Sigdals banen en 
jordbane om sommeren men is bane om vinteren. Her skulle vi spise  
 frokost og derefter skal vi kører 2 såkaldte færdighedsprøver ( det gælder om at kører 
røven ud bukserne). Efterhånden når vi frem til den sidste sekund etape. Per ser på ben-
zin måleren og siger vi har vist lavet for meget hjulspind for tanken er så godt som tom, 
200 m efter start på etapen ser vi en fjeld mekaniker hvor der er en sneplov og masser af 
snescooter - måske er her benzin. Per drøner rundt. Ikke en levende sjæl - men en dunk 
med benzin- på med benzinen og en 50 kr. lap i håndtaget, men øv vi var 3,5 min bag-
ude. Efter endnu 2 færdighedsprøver er det blevet aften og kl. ca. 17.30 kommer vi tilba-
ge til Sandvigen. Her er præmie uddeling men vi er forlangt nede i feltet så kun en stor 
oplevelse til os. Ved 20 tiden sætter vi kurs mod Larvik og finder et lille Hotel i Horten og 
får en velfortjent nattesøvn. Er hjemme igen søndag aften. 
      Med godt nytår og motorsport hilsen. Per & Frank 
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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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Set i Midtjyllands 

avis lørdag 12. ja-

nuar 2013: 



 

 

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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Byggecenteret Bjerringbro · Heimdalsvej 1 · 8850 Bjerringbro  

86 68 25 44  · www.stark.dk 



 

Følgende er fundet i norsk presse efter  

at Frank og Per har været på besøg. 
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Bjerringbro og Omegns Auto Sport 

indbyder til 

Forårsløbet 2013 
Mandag den 4. marts 2013 

1. afd. af Klub Mesterskabet i BOAS 
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TILLÆGSREGLER FOR ORIENTERINGSLØB  

Konkurrencen afholdes i henhold til reglement for Bilorienteringsløb i  

Danmark, nedenstående tillægsregler og supplerende slutinstruktioner. 

Forårsløbet 2013. 

  Arrangerende klub: Bjerringbro og Omegns Auto Sport. 

  Løbets navn:  Forårsløbet 2013. 

  Type:    Åbent O-løb 

      1. afd. af Klub Mesterskabet i BOAS 

  Dato:    Mandag den 4. marts 2013. 

  Løbsleder:   Hans Kurt Nielsen.    OF 423 

  Løbsledelse:   Britta Hedegaard Nielsen. 

       

  Sekretariat:   Hans Kurt Nielsen 

      Vestervang 7 · 8850 Bjerringbro. 

      Tlf.: 2849 8850 · E-mail: h-k-nielsen@bknet.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:   Hjermind Gl. Skole 

      Hjermind Byvej 28 · Hjermind 

      8850 Bjerringbro 

  Startsted:   Samme sted. 

  Samlingssted:  Samme sted. 

  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. 

   

      Der er præmier til alle BOAS hold der deltager i mindst 4 løb i BOAS.  

      Der er præmier til alle de udenbys deltagere der deltager i alle 3 ud  

      over 5-kant turneringen. 

mailto:h-k-nielsen@bknet.dk
http://www.osport.dk/
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HUSKELISTEN: 
 

5. februar HUSK tilmelding til bowling. 
( se side 3 ) 

 
9. februar kl. 16.00 Bowling og præmieuddeling. 

Bowlinghallen Viborg. 
( se side 3 ) 

 
4. marts kl. 19.00 Forårsløbet 2013 

( se side 12 - 13 ) 


