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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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Opstart på sæsonen 2013. 

I BOAS klublokalet på Hjermind gl. skole. 

Opstartsdagen vil starte med et lille let O-løb på ca. 20 km. Og en lille gennemgang bagefter. 

Herefter vil der være mulighed for fornyelse af BOAS medlemskab og DASU licens. 

Klubben vil være vært for kaffe og kage. 

Alle er velkommen. 

 

På bestyrelsens vegne: 

Hans Kurt Nielsen. 
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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


 7 

 



 

Byggecenteret Bjerringbro · Heimdalsvej 1 · 8850 Bjerringbro  

86 68 25 44  · www.stark.dk 
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Rimelig stor. Rimelig rar. 

   Konsekvenser af at 

   vi er blevet store  # 8 

 

 

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
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r 
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r:

 A
 

I et supermarked skubbede en mand en indkøbsvogn med en hysterisk skrigende unge i. 
Manden sagde med en rolig stemme, mens han skubbede vognen foran sig: 
- "Rolig nu Morten. Lad være med at skrige. Morten slap så af. Morten ikke være sur." En dame så 
dette og sagde: 
- "Jeg må rose dig for din tålmodige sjæl. Sikke sødt du prøver at tale din søn til ro." 
- "Dame....det er mig der hedder Morten." 
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Traditionen tro blev nytårsløbet afholdt 4. juledag med de gæve randersfolk som løbslæggere. Der var 22 hold der havde 

meldt deres ankomst på denne småkolde aften, det var flere hold, end der har været til nogen andre afdelinger af firkanttur-

neringen i år, lad os håbe at det kan smitte lidt af på deltagelsen næste år i denne turnering. Startstedet var henlagt til klublo-

kalet på gl. Hobrovej i Randers. Efter at være blevet indskrevet og snakket lidt hist og pist, var det vores tur til at komme af 

sted. Vi lagde ud med en transportetape på 20 min. ind gennem Randers og så var vi ellers ved at have retningen mod  Djurs-

land, nærmere  betegnet Assentoft hvor der var restart. Vi fik køreordren udleveret og så var det ellers med at komme derud-

af, vi startede med en del bykørsel i Assentoft inden vi fandt en ny OTK i samme by. Vi fik yderligere lidt bykørsel i Assentoft 

og på besøg i industrien, for til sidst at komme tilbage til restart som denne gang var OTK. Det var nu tid til at få en rundtur på 

landet, det er så her at man skal huske at holde lidt øje med uret, for ellers kan det godt give lidt strafpoint til samlingen. Nu 

var det så ved at være tid til en lille rundtur i Stånum inden at vi afsluttede løbet i området ved Sønder Borup hvor slutkontrol-

len var placeret. Herefter var der en ny transportetape, denne gang en tur udenom Randers på motorvejen, så vi igen fandt 

klublokalet på gl. Hobrovej. Vi fik kontrolkortet rettet og der manglede et par kasser og 15 min på tiden. Det rakte til en an-

denplads og det må siges at det var lige nøjagtigt nok til at komme med i præmierækken i c-klassen (samlet stilling kan ses 

andet sted i bladet).  

Alt i alt et godt løb med en passende sværhedsgrad for C-klassen, efter resultatlisten at dømme var sværhedsgraden for B-

klassen nok strammet lige til den gode side. Efterhånden som alle kom i mål klassevis, var der præmieuddeling for Firkanttur-

neringen som nu havde fundet i afslutning. En stor tak til de gæve Randersfolk for en fin afslutning på sæsonen 2012, ligeledes 

skal der også lyde en tak til alle løbslederne som har bidraget til at turneringen har kunne afholdes. 

          Kurt & Alexander 
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HUSKELISTEN: 
 

12. januar kl. 13.30: Opstartsdag 
( se side 3 ) 

 
9. eller 16. februar: Præmie & Bowling 

( mere i næste BOAS-nyt) 


