
w w w.t e a m - b o a s . d k  

Å r ga n g  3 8  2 0 1 4  J a n .  /  fe b .  



 2 

 

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@godmail.dk 

Kurt Rasmussen 

Skovvangsvej 6 

8450 Hammel 

 8696 9316   4040 0316 

E-mail: kurt5@mail.dk 

mailto:frankmk@mail.dk
mailto:prnielsen@godmail.dk
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Bjerringbro og Omegns Auto-Sport kan i år fejre 50-års jubilæum, og klubben vil i den 

anledning gerne invitere klubbens medlemmer med påhæng til en jubilæumsfest på Ans 

Kro. Jubilæumsfesten afholdes lørdag 15. februar 2014 med start kl. 18.00.  

Menu: 

  Velkomstdrink 

  Kold fiskepaté på salat, sauce verte 

  Gammeldaws oksesteg m/ perleløg, gulerødder, pillekartofler, surt og sødt 

  Hjemmelavet is 

  Kaffe med kage 

  Natmad 

Klubben yder et økonomisk tilskud til denne herlige aften, og det koster derfor kun       

kr. 100,-  pr. person. Derudover er drikkevarer for egen regning. 

Betaling ved tilmelding til Henning Larsen. 

På konto: 9381  3045621579 HUSK AT SKRIVE NAVN I TEKSTBOKSEN. 

Henning Larsen:  5135 2822  kildsgaard@post.tele.dk 

Senest torsdag 6. februar 2014. 

50-års 

 Jubilæum 

 

Ans Kro A/S · Vestre Langgade 5 · 8643 Ans By 

mailto:kildsgaard@post.tele.dk
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bjerringbro@profiloptik.dk 

BANEGÅRDSPLADSEN 10  ·  8850 BJERRINGBRO 

TLF.  86 68 33 77  

 

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 

"Du siger du ved alt om fodbold?"  
"Ja spørg løs!"  
"Godt. Sig mig, hvor mange huller er der i et fodboldnet?" 

- Hvordan gik det på golfbanen?  
- Tja, jeg ramte mine kugler ret uheldigt.  
- Hvordan det?  
- Jeg trådte på en rive. 
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Bjerringbro og Omegns Auto-Sport kan i år fejre 50-års jubilæum, og klubben vil i 

den anledning gerne invitere sponsorer, nuværende og tidligere medlemmer samt 

andre med interesse for motorsport til en uformel reception. Arrangementet finder 

sted lørdag d. 15. februar 2014 kl. 13 - 15, hvor der i klublokalet på Hjermind Gl. 

Skole, Hjermind Byvej 28 8850 Bjerringbro, vil være lidt lækkerier. 

50-års 

 Jubilæum 

 BOAS 



 

Byggecenteret Bjerringbro · Heimdalsvej 1 · 8850 Bjerringbro  

86 68 25 44  · www.stark.dk 



 
 

På skadestuen..  
- "...og det var dig der skulle have forbinding på dit sår?"  
- "Ja, men det behøves ikke alligevel. Det nåede at gro sammen i ventetiden." 
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Referat fra bestyrelsesmøde mandag 6. januar 2014 hos Hans Kurt Nielsen Vestervang 7 8850 Bjerringbro. 

Tilstede: Hans Kurt Nielsen, Frank Kjeldsen, Henning Larsen, Kurt Rasmussen og Preben Nielsen (fra kl. 21.00). 

1. Sidste mødes referat. 

 Referat godkendt og underskrevet. 

2. Konstituering af bestyrelsen. 

  Formand:    Hans Kurt Nielsen. 

  Næstformand:   Frank Kjeldsen. 

  Kasserer:    Henning Larsen 

  Bestyrelsesmedlem:  Preben Nielsen 

  Web og klubblad:   Kurt Rasmussen 

3. Aktivitetskalender 2014. 

 Dasus løbskalender og følgende arrangementer: 

  18. januar opstartsdag i Hjermind Gl. Skole kl. 13.00 

  15. februar jubilæumsarrangement. 

  28. juni sommerfestarrangement. 

  24. november generalforsamling. 

4. Jubilæumsarrangement. 

 Vi laver et oplæg til annonce som Kurt renskriver og Hans Kurt sørger for at den bliver indrykket i dags-

pressen. Vi afholder for sponsorer, tidligere og nuværende medlemmer samt andre med interesse for 

motorsport en uformel reception i Hjermind fra kl. 13 - 15 og om aftenen holder vi en lille fest for vore 

medlemmer. Kurt laver indbydelser. Hans Kurt sørger for bestilling af mad til begge arrangementer, Frank 

for at købe øl og vand. Vi tager kontakt til Britta, Mariann og 2xBente for at høre om der er mulighed for 

lidt kage. 

5. Digital postkasse. 

 Henning arbejder videre på sagen. 

6. Sportsarrangement i Viborg. 

 Henning har lavet en indstilling til Viborg kommune på vegne af vores HOLD DM. 

7. Flere annoncører i 2014. 

 Vi kunne godt bruge et par nye annoncører, vi holder øje med om der skulle være en mulighed for at fin-

de nogle emner. 

8. Dasulicens i 2014. 

 Vi tager en drøftelse om vi fortsat vil give tilskud til licensbetalingen og det aftales at der i sæsonen 2014 

refunderes 50% af licensen hvis man gennemfører enten DM eller JFM eller måske begge. Ligeledes afta-

les det at der indføres et løbsleder tilskud på 500,- pr. O-løb der er optaget i Dasus løbskalender og op-

rettet under BOAS licens. 

9. DM løb.  

 Frank og Kurt laver et jubilæumsløb her i 2014, det besluttes at oprette en konto til løbet så vi kan se 

hvordan det hele hænger sammen. 

10. Eventuelt. 

 Gode historier under kaffen.  Ref.: Kurt 

Bjerringbro og Omegns Auto Sport  

Formand: Hans Kurt Nielsen Vestervang 7 8850 Bjerringbro 

Tlf.: 2849 8850 E-mail: h-k-nielsen@bknet.dk www.team-boas.dk 

mailto:h-k-nielsen@bknet.dk
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Dato Serie Sted / arrangør. Arrangement 

Lørdag 18. januar O-løb Opstartsdag  Hjermind Gl. Skole / BOAS 

Lørdag 15. februar  Jubilæumsdag  Hjermind Gl. Skole / BOAS 

Mandag 3. marts O-løb Hinge Auto-Løbet 2014 KM 1 Hinge Auto / BOAS 

Mandag 17. marts O-løb Den Jyske Femkant DJF1 KOM ( Jens Døssing ) 

Lørdag 29. marts P-løb Vinter Classic FDM DASU 1 Dansk Historisk Motor Club. 

Lørdag 5. april O-løb DM / JFM DM1 / JFM1 KOM ( Anders Fisker ) 

Mandag  7. april O-løb April-løbet DJF2 / KM2  BOAS ( Hans Kurt Nielsen ) 

Fredag 25. april O-løb DM DM2 Viking Auto Sport 

Lørdag 26. april O-løb DM DM3 Stevns Motorklub 

Mandag 5. maj O-løb Maj-løbet DJF3 / KM3 BOAS ( Frank & Kurt ) 

Lørdag 10. maj O-løb DM / JFM DM4 / JFM3 Thy Motor Sport 

Mandag 19. maj O-løb Den Jyske Femkant DJF4 Aarhus Automobil Sport 

Lørdag 24. maj P-løb FDM DASU FDM DASU2 Sports Motor Klubben Gladsaxe 

Lørdag  31. maj O-løb Træningsløb  Thy Motor Sport 

Mandag 2. juni O-løb Juni-løbet DJF5 / KM4 BOAS ( Hans Kurt & Emil ) 

Lørdag 14. juni O-løb Hold DM Hold DM Holbæk Amts Motorklub 

Lørdag 21. juni P-løb FDM DASU FDM DASU3 Aarhus Automobil Sport 

Lørdag  28. juni  Sommerfestarrangement  BOAS ( Frank Kjeldsen ) 

Lørdag 5. juli P-løb Classic Car Challenge  Dansk Historisk Motor Club. 

Lørdag 16. august O-løb Træningsløb  Thy Motor Sport 

Lørdag 16. august P-løb FDM DASU (Oresund Rally ) FDM DASU4 Dansk Rally Club 

Lørdag 23. august O-løb JFM JFM3 Aarhus Automobil Sport 

Mandag 25. august O-løb Den Jyske Femkant DJF6 Aarhus Automobil Sport 

Søndag 31. august P-løb Automania Classic Regularity  Kjellerup og Omegns Motorklub 

Lørdag 6. september O-løb Jubilæumsløbet JFM4 / DM5 /KM5 BOAS ( Kurt & Frank ) 

Lørdag 13. september P-løb FDM DASU FDM DASU5 Sydsjællands Automobil Klub 

Mandag 22. september O-løb Den Jyske Femkant DJF7 Djurslands Motorklub Autosport 

Lørdag 4. oktober O-løb DM / JFM / Den Jyske Femkant DM6 / JFM5 / DJF8 Aarhus Automobil Sport 

Mandag 6. oktober O-løb Oktober-løbet KM6 BOAS ( Henning & Niels Aage ) 

Lørdag 18. oktober O-løb JFM JFM6 KDAK sport Nordjylland 

Lørdag 25. oktober P-løb FDM DASU FDM DASU6 Motor Klubben Centrum 

Søndag 2. november  Bilbingo  Hjermind Gl. Skole / BOAS 

Mandag 3. november O-løb Den Jyske Femkant DJF9 KOM 

Lørdag  8. november P-løb 10 Th. Midnight Run  Dansk Historisk Motor Club 

Mandag 24. november  Generalforsamling  Hjermind Gl. Skole / BOAS 

Søndag 28 december O-løb Nytårsløbet  DJF10 Randers Auto Sport 

Foreløbig aktivitetskalender: 
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Som det har været tilfældet i efterhånden nu mange år afholdes der nytårs-løb 4. juledag, i år var det en 

lørdag og man havde valgt at flytte starttidspunktet til om eftermiddagen. Det må siges at være en rigtig 

god idé, da der også var lagt op til, at der skal være samlet præmieuddeling for årets femkantturnering. 

Noget nyt der var kommet på banen i år, var at der var mulighed for varmt mad når man kom i mål.  

Velankommet til RAS klublokaler i Randers Nordby, blev vi indskrevet og var klar til start, det skal lige her 

indskydes at en vis Kjeldsen havde overtalt os til at vi også skulle ud at prøve kræfter med den gamle ud-

gave af løbet, så vi lige kunne se hvad der venter til næste år. 

Det blev vores tur til at starte og det var med en transportetape til en restart, som var placeret på pend-

lerpladsen ude ved Hammelvejen også her blev det vores tur efter lidt venten til at starte. Vi lagde ud 

med at køre et ”almindeligt” o-løb efter nutidens reglement, det foregik i området lidt syd vest for Ran-

ders med rigtig god kørsel i Haslund og videre forbi Askildrup. Vi kom gennem Sdr. Borup inden at det 

blev til en HTK ved Trifolium som blev besøgt et par gange og turen gik videre tilbage gennem Haslund 

inden det igen var tid til en ny HTK i industrien lidt nord for Haslund. En rundtur i industrien som lige blev 

målt op inden det var tid til at indfinde sig ved SK.  

Nu var det så at der skulle prøves kræfter med det der ”gamle” o-løb fra den gang at klør konge var 

knægt. Vi lagde igen ud med en tur ned gennem Haslund videre over Værum, Jebjerg, Væth inden det var 

tid til HTK og vi ankom til Langå. Langå gav en del problemer og til sidst blev vi enige om at springe det 

over for at genoptage ruten igen uden for Langå. Det lykkedes helt fint at finde tilbage på sporet igen og 

komme ind i rytmen, en tur gennem Grensten, Stevnstrup og Helstrup blev det også til inden SK blev fun-

det på Viborgvej i Over Hornbæk. Nu mangler der bare en lille transportetape tilbage til klublokalet på Gl. 

Hobrovej. 

Her fik vi rettet kontrolkortet fra begge løb, resultatet kan ses andet sted i bladet. Slutteligt skal der lyde 

en stor tak til Randersfolket for et par gode løb med en passende sværhedsgrad og så syntes vi det var 

dejligt at det var blevet flyttet til et eftermiddagsløb, endeligt skal der være ros til pigerne som havde re-

geret i køkkenet, det gjorde de rigtigt godt. 

        Alexander & Kurt 
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En mand er omringet af kanibaler ude i junglen. Han ser op og beder: 

"Kære Gud, hjælp mig! jeg er på skideren" 

Han hører Guds stemme:  

"Nej, du er ikke på skideren. Tag den store sten der ligger foran dig, og kast den i hovedet på 

høvdingen".  

Som sagt, så gjort. Manden tog stenen og kastede den i hovedet på høvdingen. Han hørte igen 

Guds stemme:  

"Sådan. NU er du på skideren!" 
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Bjerringbro og Omegns Auto Sport 

indbyder til 

Hinge Auto-løbet 2014 

Mandag den 3. marts 2014. 

1. 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 2014. 

  Arrangerende klub: Bjerringbro og Omegns Auto Sport. 

  Løbets navn:  Hinge Auto-løbet 2014. 

  Type:    Åbent O-løb 

      1. afd. af Klub Mesterskabet i BOAS 

  Dato:    Mandag den 3. marts 2014. 

  Løbsleder:   Frank Kjeldsen.    OF 424 

  Løbsledelse:   Per Hjort Jensen. 

      Kenneth Kjeldsen 

  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 + transport. 

  C    80 kr.   Ca. 38 km + transport. 

  D    80 kr.   Ca. 35 km + transport. 

  T    50 kr.   Ca. 30 km + transport. 

  Anmeldelse:  www.osport.dk  

      eller henvendelse til sekretariatet 

  Betalingsmåde:  Ved start. 

  Mødested:   Hinge Autoværksted 

      Randersvej 81 · Hinge 

      8940 Randers SV 

  Startsted:   Samme sted. 

  Samlingssted:  Et sted i Østjylland. 

      Tilkommer senere ( oplyses sammen med startliste ).     

  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:frankmk@mail.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. 



 19 

 

Februar 1964  

 

Efter lang tids drøftelse om stiftelsen af en motorklub i Bjerringbro, besluttede nogle gamle kører at indkal-

de til møde på Madsens Hotel den 27/2-64 kl 20.00. 

En af initiativtagerne Eli Dalsgård Gudenåvej, åbnede mødet der var godt repræsenteret, og indledte med 

et ønske om, at se om der var interesse for sagen. 

Det viste sig i høj grad at være tilfældet, hvorefter man straks stiftede foreningen med navnet: 

”Bjerringbro og Omegns Autosport” 
Der blev vedtaget love og ca. 30 meldte sig ind i foreningen. 

Der vælges følgende til bestyrelsen: 

Eli Dalsgård A. Westergård  Sv. Aa.   Larsen  Sev.  Mogensen  H C Hansen 

 Bent Laursen  Hans Zink 

Desuden valgte man et orienteringsudvalg der kom til at bestå af: 

V. Jacobsen  H.J. Andersen  G. Jespersen  Tage Andersen Egon Christensen 

 

Første bestyrelsesmøde i den nystiftede forening blev bestemt skulle afholdes hos Eli Dalsgård den 2.marts  

Vi har fået fat i den første protokol , fra dengang at Bjerringbro og Omegns Auto Sport blev til. Vi vil her i 

jubilæumsåret komme med nogle indlæg fra de bestyrelsesmøder som blev afholdt dengang. 

 

En mor kommer ind på sin datters værelse og finder et brev på hovedpuden. Med bange anelser og rystende hæn-

der åbner hun og læser det: 

Kære mor, 

Du må ikke blive ked af det, når du læser dette brev. 

Jeg er rejst ud i verden med min nye kæreste. Han er SÅ SEJ med alle de piercinger og tatoveringer han har. 

Men jeg har flere gode nyheder. Jeg er gravid, og jeg er sikker på at vi bliver lykkelige i den store campingvogn 

som Brian har stående hos rockerklubben i de svenske skove. 

Han vil have mange flere børn med mig, og det er jo også min drøm! 

Jeg har lært, at hash ikke er farlig, og vi skal dyrke det til os selv og vores venner, som giver os al det kokain og 

ecstasy vi vil have. 

I mellemtiden beder vi for at de finder en kur for AIDS, så Brian kan få det bedre, han fortjener det. 

Vær ikke nervøs for mig, jeg er femten år nu og en stor pige. Jeg skal nok komme på besøg en dag og vise dig dine 

børnebørn! 

Din hengivne datter, Anita 

PS: Mor, det var bare for sjov. Jeg er hos naboen. Jeg ville bare vise dig at der findes værre ting her i livet end min 

karakterbog, som ligger i skrivebordsskuffen. Knus! 
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HUSKELISTEN: 
 
 

15. februar kl. 13.00 - 15.00 Jubilæumsreception 
( se side 5 ) 

 
15. februar kl. 18.00 Jubilæumsfest. 

( se side 3 ) 
 

3. marts kl. 19.00 Hinge Auto-Løbet 2014 
( se side 14 - 15 ) 


