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Klublokale: 

Formand: 

Kasserer: 

Næstformand: 

Klubblad: 

Menig: 

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   3020 4659 

E-mail: frankmk@mail.dk 

Kenneth Kjeldsen 

Toftevænget 13 

8370 Hadsten 

 8698 1365    2464 5361 

E-mail: kfiskerk@post11.tele.dk 

Kurt Rasmussen 

Skovvangsvej 6 

8450 Hammel 

 8696 9316    4040 0316 

E-mail: kurt5@mail.dk 

mailto:frankmk@mail.dk
mailto:kfiskerk@post11.tele.dk
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Opstart på sæsonen 2015. 

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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   Så er det tid til bowling og 

                    præmiefest i BOAS. 

                    Det sker lørdag den 21-02-2015.  

   Mødetid mellem kl. 15.00 og 15.30, så vi kan nå at få holdene lavet og  

   skoene snøret inden at det går løs med bowling fra kl. 16.00 - 17.00 

                   Efter bowling er der spisning og præmieuddeling.                       

 

                    Menu : Wienerschnitzel med tilbehør. 

                    130 Kr. med Bowling. 

   100 Kr. uden Bowling. 

                     

 

 

 

 

Sted:   Bowlinghallen Viborg 

   ( i kælderen )  

   Tinghallen  

   Tingvej 3 

   8800 Viborg.     

    

 Sidste tilmelding den 15-02-15 

 Tilmelding til Hans Kurt på : 

 mail: h-k-nielsen@bknet.dk eller på 

 Tlf.: 2849 8850 (efter kl. 15.00 )     

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

Lørdag 17. januar O-løb Opstartsdag HK Hjermind Gl. Skole / BOAS 

Lørdag 7. februar P-løb P-løb  Dansk Historisk Motor Club. 

Lørdag 21. februar  Bowling / Præmiefest HK Viborg / BOAS 

Mandag 2. marts O-løb Hammel-Løbet KM 1 Hammel / BOAS ( Kurt ) 

Tirsdag 17. marts O-løb Den Jyske Sekskant DJS 1 KOM ( Jens Døssing ) 

Lørdag 21. marts P-løb Winter Classic  Dansk Historisk Motor Club. 

Lørdag 21. marts O-løb Træningsløb  TMS 

Lørdag 28. marts O-løb DM  DM 1  MBO 

Mandag  6. april O-løb April-løbet KM 2  BOAS ( Frank ) 

Lørdag 11. april P-løb Fyn Rundt 2015 FDM DASU 1 Motorklubben Centrum 

Tirsdag 14. april O-løb Egebjerg løbet DJS 2 AAS ( Bernd ) 

Fredag 24. april O-løb DM / JFM / NEZ DM 2 / JFM 1 KOM ( Anders Fisker ) 

Lørdag 25. april O-løb DM / JFM / NEZ DM 3 / JFM 2 TMS 

Tirsdag 5. maj O-løb Maj løbet DJS 3 / KM 3 BOAS ( Ole & Tage ) 

Lørdag 9. maj P-løb Oresund rally FDM DASU 2 Dansk Rally Klub 

Lørdag 16. maj P-løb P-løb  HAMK 

Lørdag 30. maj O-løb Jysk Fynske Mesterskaber JFM 3 AAS 

Mandag 1. juni O-løb Juni-løbet DJS 4 / KM 4 BOAS ( Emil & Kurt ) 

Lørdag 6. juni P-løb Gjønge Rally Classic FDM DASU 3 SAK 

Lørdag 13. juni O-løb Den Jyske Sekskant DJS 5 TMS 

Lørdag 15. august P-løb 14th. Classic Car Challenge FDM DASU 4 Dansk Historisk Motor Club. 

Lørdag 22. august O-løb DM / JFM DM 4 / JFM 4 SOMS 

Mandag 24. august O-løb Den Jyske Sekskant DJS 6 AAS 

Søndag 30. august P-løb Automania Classic Rally  KOM 

Lørdag 5. september O-løb Træningsløb  TMS 

Mandag 7. september O-løb September-løbet DJS 7 / KM 5 BOAS ( Kenneth & Frank ) 

Lørdag 19. september O-løb DM DM 5 HAMO 

Mandag 21. september O-løb Den Jyske Sekskant DJS 8 DMKA ( Lars & John ) 

Lørdag 26. september P-løb FDM DASU Classic FDM DASU 5 SMKG 

Lørdag 3. oktober O-løb Hold DM Hold DM AAS ( Bernd ) 

Mandag 5. oktober O-løb Oktober-løbet KM 6 BOAS ( Henning & Niels Aage ) 

Lørdag 10. oktober O-løb Træningsløb  TMS 

Mandag  19. oktober O-løb Den Jyske Sekskant DJS 9 KOM 

Lørdag 24. oktober P-løb FDM DASU Classic FDM DASU 6 AAS 

Søndag 1. november  Bil-Bingo  BOAS 

Lørdag 7. november P-løb 11th Midnight Run  Dansk Historisk Motor Club. 

Lørdag  14. november O-løb DM DM 6 VAS 

Lørdag 28. november O-løb Jysk Fynske Mesterskaber JFM 6 KOM 

Mandag 30. november  Generalforsamling  Hjermind Gl. Skole / BOAS 

Mandag  28. december O-løb Den Jyske Sekskant DJS 10 RAS 

 

Foreløbig aktivitetskalender: 
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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. 

 

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 

http://www.hingeauto.dk


 9 

 

Referat fra bestyrelsesmøde mandag 8. december 2014  kl. 19.00 i klublokalet Hjermind Gl. Skole 8850 Bjerringbro. 

Tilstede: Hans Kurt Nielsen, Frank Kjeldsen, Henning Larsen, Kenneth Kjeldsen og Kurt Rasmussen. 

1. Sidste mødes referat. 

 Referat fra generalforsamling godkendt og underskrevet. 

2.    Bestyrelsesposter: 

     Formand:   Hans Kurt Nielsen 

     Næstformand:  Frank Kjeldsen 

     Kasserer:   Henning Larsen 

     Klubblad / Web:  Kurt Rasmussen 

     Klubblad / Menig:  Kenneth Kjeldsen  

3. Aktivitetskalender for 2015. 

 Kurt renskriver aktivitetskalenderen til næste klubblad. Vi undersøger om der er interesse for et lille løb for medarbej-

derne Sparekassen Kronjylland samt SuperBrugsens medarbejdere. 

4. Opstartsdag. 

 Lørdag den 17. januar kl. 13.00 i Hjermind Gl. Skole. Kurt laver indbydelse til klubblad / Hans Kurt har ansvaret for ru-

ten. 

5. Bowling / Præmiefest. 

 Bliver Lørdag den 21. februar og laves af Hans Kurt i samarbejde med Thomas. Kurt laver indbydelse til klubblad. 

6. Klubmesterskab. 

 Det aftales at der i 2015 vil være 18 point til løbsledere for at lave løb. 

  Mandag den 2. marts   Kurt / Alexander   KM1 

  Mandag den 6. april   Frank / Per   KM2 

  Tirsdag den 5. maj   Ole / Tage   KM3 / DJS3 

  Mandag den 1. juni   Emil / Kurt   KM4 / DJS4 

  Mandag den 7. september  Kenneth / Frank  KM5 / DJS7 

  Mandag den 5. oktober  Niels Aage / Henning KM6 

7.  Skal vi fremover udbetale præmie til uden byens kører. 

 Vi vælger at gøre som andre klubber og vil i tiden fremover kun præmiere ”sekskantturneringen”. Der vil selvfølgelig 

være præmiering, hvis vi skulle finde på at afholde et mesterskabsløb. 

8. Boas tilskud til Dasu licens, til de hold, der bliver DM-JFM beregnet i 2015.  

Det aftales at vi fortsat vil give tilskud til licensbetalingen og det aftales at der i sæsonen 2015 refunderes 50% af li-

censen hvis man gennemfører enten DM eller JFM eller måske begge. Ligeledes aftales det at der indføres et løbsleder 

tilskud på 500,- pr. O-løb der er optaget i Dasus løbskalender og oprettet under BOAS licens. 

9. Annoncer / Sponsorer. 

 Vi forsøger med de samme som vi har haft i år, og undersøger om der muligvis skulle være nye annoncører der kunne 

have interesse. 

10. Klubblad. 

 Vi forventer at der udkommer ca. 10 numre næste år og at det blive omkring den første i måneden. 

11. Økonomi. 

 Det ser fornuftigt ud. 

12. Næste møde. 

 Tirsdag den 10. marts kl. 19.00 i klublokalet på Hjermind Gl. Skole 8850 Bjerringbro 

13. Eventuelt. 

 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
http://www.team-boas.dk


 10 

 

Byggecenteret Bjerringbro · Heimdalsvej 1 · 8850 Bjerringbro  

86 68 25 44  · www.stark.dk 

Nummerpladeservice med registrering, ejer-/brugerskifte, og afmelding af køretøjer. 

Du kan nu spare turen til SKAT, lad din lokale synshal hjælpe dig med papirarbejdet. 

  Langaabilsyn.dk  Tlf. 4219 3108 

N Y H E D  

bjerringbro@profiloptik.dk 

BANEGÅRDSPLADSEN 10  ·  8850 BJERRINGBRO 

TLF.  86 68 33 77  
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Nytårsløbet 2014 i Randers 
 

Allerførst en forsinket julehilsen til alle BOAS´sere, og et håb om at I alle er kommet rigtigt godt ind i 
det nye år. 

Jeg har haft mange gode oplevelser i jeres selskab i det forløbne år, og håber på flere i det år vi net-
op har taget hul på. 

Som afslutning på 2014 er det jo nærmest lige så sikkert som dronningens nytårstale, at der er mo-
torløw i Randers, og 2014 ingen undtagelse Egon, Poul, Jørgen og René, havde sammen med deres 
familier igen strikket et fint arrangement sammen. 

Den ”herrelige” del af familierne rent O-mæssigt, men så sandeligt også pigerne med lækker aftens-
mad, og udregning af kontrolkort så der rent faktisk kom resultater på tavlen løbende, og ikke som 
når der går EDB i tingene. 

Starten som sædvanligt fra klublokalerne på Gl. Hobrovej, for nogle klasser direkte ud på ruten, og 
for andre med en transportetape til salon ”Tot” i Læsten. 

Løbet foregik i området herfra og gennem Sønderbæk, Rejstrup, et smut til Sibirien, Nørbæk, Fårup, 
og sluttede i Purhus, sådan ca. i hvert fald. 

Jeg havde i dagens anledning allieret mig med min søn Bo og hans Toyota Corolla som makker, og vi 
tilmeldte os i C klassen, hvor jeg plejer at køre sammen med min bror Frank. Det er meget længe si-
den, at jeg sidst har siddet bag en rutebeskrivelse, så det var med en vis spænding, at vi startede ud 
på ruten. Inden da var der forløbet en hel del tid med måleudstyr, jeg er den lykkelige indehaver af 
en næsten ny Hemo triptæller sidste udgave med både frem og tilbage tælling samt trinløst juste-
ring, så den kan tilpasses den enkelte bilmodel, flere forskellige T stykker samt kabler i diverse læng-
der. Bo fik hele mollevitten med og skulle så monterer det i Corollaen en dag i juleferien, (han er me-
kaniker til dagligt) så det skulle jo være en smal sag.  

Corollaen er af ældre dato, men alligevel ringede Bo et par dage efter, ”fatter” der er altså ingen spe-
dometerkabel på en Corolla, så var gode råd jo dyre, vi drøftede om vi kunne klare os med 100 m. 
tælleren i bilen, og var mere eller mindre enige om at det måtte vi jo så, indtil en eller anden fik den 
lyse ide, at der da måtte være noget til mobilen, der kunne bruges. Det skal siges at jeg ikke er nogen 
ørn på det område, og at det hjemme hos Bo nok også kom til at omfatte den øvrige del af familien. 

Jeg har en Windows baseret telefon, og gav mig til at lede efter app´s, fandt også nogle stykker fik 
dem ned og gik hele matriklen tynd for at afprøve dem, betalte sågar et mindre beløb for én af dem, 

men det endte op i at de i hvert fald ikke var anvendelige. 

Hjemme hos Bo gjorde de samme øvelse med deres iPhone, mindst 15 forskellige. De første 14 due-
de heller ikke var simpelthen ikke beregnet til vores form for målinger, men da de var ved at opgive 
det hele, fandt de lige en sidste en, og BINGO den virkede efter min mening fortræffeligt, fylder hele 
skærmen på en IPad to tælleværker for oven totalmål, og for neden 10 m. tæller med talstørrelser, 
der er forberedt for pensionistøjne, og en nulstilleknap du blot skulle tænke på at berører før den 
virkede. Og den var gratis. 

Med IPad´en monteret i et sindrigt system af lister i ventilationsgællerne drog vi så afsted. 

Det gik faktisk rigtigt godt med at finde rundt. På side 2 i køreordren tog løbsledelsen dog r - - - - på 
mig, eller rettere sagt jeg har nok sovet i timen, det store 10.000 løbskort var i nederste højre hjørne 
suppleret med et lille 50.000 løbskort for den sidste del af ruten på denne side punkt 5. og 6. i hver 
sin lille cirkel for at nå til slut på siden og i begge disse punkter stod der en opgiven rutekontrol, som 
det ikke fremgik af køreordren at vores klasse skulle have, men jeg skrev dem begge, (rigtigt dumt af 
mig) 
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Videre over stok og sten hvor jeg mange gange belærte Bo om at han ikke skulle starte med hjuls-
pind, for så duede vore mål ikke, men men fagre nye verden ”fatter” det er s - -  da lige meget vi er 
på satellit, og det var jo bare fortræffeligt. 

Vi gæstede Nørbæk et par gange, første gang bag om forsamlingshuset og udenom et skilt, som vi 
rent faktisk så stod på forsiden af huset på den offentlige vej, næste gang blot forbi ad den offentli-
ge vej, men ak en stor flok glade julegæster var netop på det tidspunkt ude at lufte sig i begge sider 
af vejen med tre fire små børn mindst én barnevogn og ligeså et par hunde, jeg studerede den vide-
re rute, og Bo var opmærksom på ikke at skade det glade selskab, hvilket resulterede i at T´et som 
de mere eller mindre skjulte forblev i rabatten, og aldrig kom i vores kontrolkort ærgerligt!. 

I sidste del af løbet gæstede vi Fårup en køn by med jernbane og det hele en parkeringsplads med 
kun en enkelt sættevogn stående på juleorlov, og så lige et enkelt skilt det tog vi, men skulle ikke 
have haft det da målet slet ikke nåede hen i den ende af pladsen, hvor skiltet var placeret, MEN den 
eneste trøst var, at alle de andre hold i klassen også havde skrevet skiltet. 

 

Resultat 3 stk. i overskud og 1 stk. manglende derudover 26 min. på tid, men heldigvis ikke noget 
med for tidlig ankomst. Bo var af den klare opfattelse at det ikke kunne lade sig gøre at køre ruten 
på mindre tid, end vi havde gjort, vi kørte faktisk ikke ret mange meter forkert, men blev i mål be-
lært om, at det kunne det sagtens, det havde mange af de andre hold gjort. 

 

126 strafpoints nr. 6 i klassen ud af 10 hold alt i alt en efter forholdene rimelig placering, vi var selv 
tilfredse, men har besluttet at vi vil prøve når det kan passes ind i det hele, om vi ikke kan gøre det 
bedre i fællesskab, så det bliver ikke sidste gang at Corollaen bliver koblet til satellitstyring. 

BOAS RESULTATER! 
På trods af gearkasseproblemer og ”tynde maver” hvilket resulterede i et par BOAS afbud, bed vi 
dog rigtigt godt fra os alligevel. 

 

I B:. klassen blev   Niels og Emil nr. 1 med 256 strafpoints 

                     og       Tage og Ole   nr. 3 med 376 strafpoints 

Kurt og Alexander var løbet tør for gear. 

 

I C:. klassen blev   Per og Frank nr. 2  med 42 strafpoints (men det skal siges at holdet som vandt      

                                                                                              også havde 42 strafpoints, og derudover 

                                                                                              kørte udenfor konkurrencen)  

                      og     Niels Åge og Henning nr. 4 med 113 strafpoints 

                                Bo og undertegnede     nr. 6 med 126 strafpoints 

Britta og Hans Kurt var på ”slankekur”. 

 

En rigtig god afslutning på et rigtigt godt år set med BOAS øjne. 

 

Kenneth. 
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Det er de løb som redaktøren efter bedste evne har opsnuset hvor der har deltaget BOAS 

licenser i. Skulle der være et løb / flere løb der er smuttet må I endelig give besked. 
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HUSKELISTEN: 
 

17. januar kl. 13.00 Opstartsdag 
( se side 3 ) 

 
7. februar kl. 11.00 Winter Trial DK 

( se osport.dk ) 
 

21. februar kl. 15.00 Bowling & præmiefest. 
( se side 5 ) 

 
2. marts kl. 19.00 Hammel-Løbet 

( mere i næste nummer af BOAS nyt ) 


