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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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Klassen 
Klubmesterskabet 

i 
BOAS 

 Forårs-
løbet 

4.marts  
KM1 

Hinge 
Autolø-

bet 
1. april 

KM2 

6. no-
vember  

KM3 

JT-
Bilerløbet 

2013 
3. juni 
KM4 

2. sep-
tember 

KM5 

7. okto-
ber  

KM6 
I alt 

M-A-B                 

  René Castillo skjøt 18 20   20     58 

  Jørgen Skjøt 18 20   20     58 

  Tage Mogensen 20 17   16     53 

  Emil Nielsen 20 16   17     53 

  Poul Brøndum 17 18   18     53 

  Egon Brøndum 17 18   18     53 

  Lars Jespersen 16     17     33 

  Asger Jespersen 16     17     33 

  Jens Karl Glerup   16   17     33 

                  

C                 

  Kurt Rasmussen 18 20   20     58 

  Alexander Rasmussen 18 20   20     58 

  Per Hjort Jensen 20 17   17     54 

  Frank Kjeldsen 20 17   17     54 

  Britta H. Nielsen 17 18   17     52 

  Hans Kurt Nielsen 17 18   17     52 

  Niels Aage Jensen 17 17   18     52 

  Henning Larsen 17 17   18     52 

                  

D                 

  Simon Nielsen 20 17   20     57 

  Niels Kristian Nielsen 20 17   20     57 

  Jeanette Lynge Nielsen   20         20 

  Brian Nielsen   20         20 

  Morten Nyhus   18         18 

  Ea Rasmussen   18         18 

                  

T                 

  Søren Dahl Andersen 16 20   20     56 

  Christina Dahl Andersen 16 20   20     56 

  Anita Bové 17     18     35 

  Carsten Bové 17     18     35 

  Morten Nyhus 20           20 

  Ea Rasmussen 20           20 

  Jeanette Lynge Nielsen 18           18 

  Brian Nielsen 18           18 
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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. 



 5 

 

 
 

Lørdag den 15. juni var vi draget en tur til Ulkær for at køre DM 4 og JFM 3 og 
efter en transport etape til Hvejsel gik det ellers løs i fædrelandet med masser 
af svær orientering og mål man skulle passe på at få kørt rigtig et typisk Bernd 
løb der var både fine veje og ikke begrænsede veje som skulle forceres efter 
bedste evne, der var masser af muligheder for fejlkørsel da målene altid gik li-
ge over eller stoppede lige før der var også fejl i køre ordren for efter regle-
mentet må man ikke køre ud af en forbi kørsel for at gøre at gøre denne færdig 
vi mødte OTK 1 lige i udkanten af Givskud for at fortsætte med masser af god 
orientering og  gårde der skulle måles op på kryds og tværs inden vi mødte 
OTK 2. Herfra gik det videre Vestpå og igen med masser af finder hvor der var 
fejl i skilteudsætningen og en vej der var spærret med hegn lige før OTK 3. Eta-
pe 4 lignede de første 3 med masser af orientering og finder inden vi nåede 
frem til etape 5 hvor der igen var et par gårde der skulle måles op inden vi nåe-
de OTK  5 hvorefter vi lige skulle have en hurtig tur rundt i byen for at give 
sporten et dårligt ry for at ræse rundt. 

Det var nok et af de dårligste løb Bernd har lavet i min vores tid som O-kører 

masser af fejl og rettelser skulle der til så det er ikke til at finde ud af. 

BOAS fik fine placeringer i B klassen blev Tage Mogensen og Ole Pedersen nr. 3 
og i C klassen blev Niels Aage Jensen og Henning Larsen nr. 1 medens Kurt og 
Alexander Rasmussen blev nr. 3 og Britta og Hans Kurt Nielsen nr. 5. 

Næste afdeling køres den 7 September i Nordjylland med start i Brønderslev. 

Holdet fører stadig Jysk Fynsk Mesterskab. 

 

Britta og Hans Kurt. 
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Dette løb blev afviklet mandag d. 3 juni, med start fra JT biler i Hammershøj. 

Efter en blød start fik vi alle en tur rundt på et autoophug, fyldt med skrotbiler. Her havde løbsleder 
Emil  undladt den sidste vej på kortudklippet i rækken af biler. Herved mistede vi et skilt. 

Herefter videre til Hvidding og nordpå til Hvidding Krat, og retur til OTK i Hvidding. Det er lang tid siden, 
at vi har måtte afvente idealtid ved en OTK. Det skete aldrig da vi kørte i B klassen. 

Derefter gik turen til Vorning og retur til Hammershøj, hvor vi kørte rundt i byen og var en tur rundt på 
en ” græsplæne” .Herefter til den sydlige del af byen, hvor der var en ” trekant” der drillede lidt. Her-
efter kørte vi imod Tindbæk Teglværk, hvor der var slutkontrol. Denne gang slap vi for en tur rundt på 
teglværket. 

Så var der transportetape til Hjermind Skole, hvor Britta, Myrna og Mariann stod for kaffebordet. 

Der deltog 23 hold i løbet, hvilket må siges at være rigtig godt en mandag aften i juni. 

Stor tak til  Emil, Hans Kurt og Jens Karl, for et godt løb, der dog for B klassen blev lidt for svært til en 
hverdagsaften. 

 

Niels Aage og Henning 
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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 
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   Konsekvenser af at 

   vi er blevet store  # 8 
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Nr. Klasse Navne MK FN FS FT I alt KM 5 k 

1 T Christina/Søren 25   3   28 20   

2   Anita / Carsten 25 50 18   93 18   

1 D Jan / Mike     19   19   50 

2   Simon /Niels Kr. 25   20   45 20 48 

1 C Kurt/Alexander 50   34   84 20 50 

2   John/Lars 75   9   84   48 

3   Niels Aa/Henning 75   36   111 18 47 

4   Per / Michael 100   27   127   46 

5   Erik/Verner 125 25 19   169   45 

6   Per/Frank 175 25 11 4 215 17 44 

1 B Rene/Jørgen 50   77   127 20 50 

2   Hans/Hans J. 50 25 89   164   48 

3   Renee/Hans O. 225 50 67   342   47 

4   Lars/Asger 650   47   697 17 46 

5   Tage/Ole 650 25 57   732 16 45 

1 MA Ole/Ole 25 50 40   115   50 

2   Bjarne/Bernd   50 69   119   48 

3   Poul/Egon 75 75 30   180 18 47 

4   Harry/Anders 100 25 61   186   46 

5   Jacob/Jørn 75 75 38   188   45 

6   Bjarne/Bjarne 200   50   250   44 

7   Børge/Mogens 175 25 71   271   43 

8   Finn/Morten 125 75 85   285   42 



 

Byggecenteret Bjerringbro · Heimdalsvej 1 · 8850 Bjerringbro  

86 68 25 44  · www.stark.dk 



 

Undertegnede og Frank Kjeldsen skulle 
lave det årlige bilorienteringsløb, til 
Stjær boldklub. Det plejer nemlig at væ-
re en del af deres sportsfest, men i år 
havde dem er plejede at lave løbet truk-
ket sig pga. af sygdom. Derfor var vi 
blev arrangører af deres årlige biloløb. 
Det skulle foregå fredag aften, men al-
lerede torsdag aften var vi mødt op i 
Stjær boldklub klublokaler for at give 
dem en lille gang undervisning i oriente-
ringsløbet mange finesser. 

Fredag var så dagen hvor de mange 
hold skulle ud og kører. Der var flere 
hold end hvad vi normal kan præstere 
når vi kører løb, så vidt jeg huske var 
der  26 hold eller sådan noget, og det 
var ret mange i forhold til vores egen 
standard. Vi var da også vil at prøve at 
se om vi ikke kunne få nogle med ud og 
kører til vores egne løb, men det virker 
lidt til at det mest er den indbyrdes kon-

kurrence der trækker folk til. Vi den tur 
Frank havde valgt at lave gik rundt om-
kring Stjær, de fik både til landkørsel 
rundt på egnen, der var også noget by-
kørsel i galten og Låsby samt en smule 
i Stjær by. 

Det virkede til da alle var kommet i mål 
at de syntes det var et godt løb, men at 
det var noget svære end sidste år, men 
det gjorde dem vist heller ikke noget 
sagde de. 

Om mandagen havde vi så et normalt 
aften løb i Boas hvor der kom et enkelt 
hold, af dem kom og kørte løbet. 

Alt i alt en rigtigt god aften hvor vi fik 
gjort reklame for vores sport og forhå-
bentligt nogle nye medlemmer til o-
sportsklubberne.  

       

 Alexander. 



 

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  

 
- De må nok hellere holde op med at drikke.  
- Hvordan kan De sige det så hurtigt? Er blodprøven allerede analyseret?  
- Nej, den fordampede, inden vi nåede så langt 
 

Derfor er en Computer hunkøn  

-Kun skaberen forstår dens indre logik.  

-Når de taler med hinanden bruger de et indforstået sprog, uforståeligt for andre.  

-Selv ens mindste fejl bliver lagret i langtidshukommelsen og kan hurtigt hentes frem.  

-Når man har anskaffet en, kan man fremover bruge halvdelen af sin løn på ekstraudstyr. 

http://www.hingeauto.dk
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Atter en gang havde Frank lagt sig i 
selen for at gøre denne dag hyggelig 
og fornøjelig. Vi mødtes på Randers 
Fjords golfbane kl. 13.00 med en kort 
briefing om reglerne inden for golf 
sporten regler gik vi ellers i gang med 
spillet hvor vi blev inddelt i hold hvor 
hold 1 bestod af 3 damer og så Kurt 
som tyr, hold 2 og 3 bestod af bare 
mænd altså ikke nøgne men kun 
mænd selve spillet var svært for os ny-
begynder som jo ikke kunne sammen-
lignes med eliten men vi gik en om-
gang inden kaffen og ikke mindst ka-
gerne som blev nydt i det fri. Herefter 
gik turen mod Mondrup hvor Frank 
havde lånt et stykke græs til at køre O-
løb på med vanskelige pasager og an-

dre sjove ting som trailere og paraplyer 
som kendetegn. Derefter gik turen 
mod stalden i Trustrup hvor der blev 
tændt op i grillen og fundet salat og 
andre ting frem til dagens ret for som 
bekendt uden mad og drikke dur helte-
ne ikke. Der blev under spisningen 
udelt præmier for både golf turen og o-
løbet i golfen vandt Bente foran Britta i 
damerækken medens Alexander vandt 
i herrerne med Preben som nr. 2 i Olø-
bet blev det Niels Aage og Henning 
der vandt over Kurt og Alexander . En 
rigtig hyggelig dag og aften håber vi 
ses igen til næste år med samme 
festorginal som leder.       
  Hilsen Britta og Hans Kurt. 
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Mangler du et skilt til ”dytten”, vil Tage være behjælpelig med at ”fremtrylle” et eller flere. 

Pris aftales med Tage som kontaktes personligt eller på tlf.: 8668 2847 

Eksempler: 

 

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.. 



 15 

 

Blev afviklet mandag d. 24. juni 2013. 
Hans Kurt havde fået lavet en aftale med 
journalist Karl Erik Lørup fra TV Midt 
Vest om at lave en ½ times udsendelse 
til brug for deres serie Vilde Vinkler. Ud-
sendelsen bliver sendt i slutningen af au-
gust 2013. TV Midt Vest startede afte-
nen med interview af Hans Kurt om 
BOAS og hvad det vil sige at køre bil o-
løb. Herefter blev der filmet på parke-
ringspladsen, hvor vore biler holdt par-
keret. Her blev der fokuseret og snakket 
med de helt nye i sporten og ” de gamle 
rotter i faget”. Herefter var det tid til sel-
ve løbet, hvor Hans Kurt var kører og 

Karl Erik Lørup var observatør. Under 
selve løbet blev der filmet både indenfor 
i bilen, og med kameraer monteret på 
siden og på taget af TV-bilen. Alle andre 
var også ude at køre løbet, så vi var alle 
TV stars denne aften. Godt tilbage på 
Hjermind Skole blev der rettet kontrol-
kort og drukket kaffe og snakket, inden 
kameraerne blev slukket. Der blev opta-
get ca. 2½ time, som bliver ” klippet 
ned” til en ½ times udsendelse. Dejligt at 
TV vil fokusere på vores sport, og at vi 
måske derved kan få flere medlemmer. 

  Hilsen Henning 
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HUSKELISTEN: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMERFERIE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mandag den 26. august kl. 19.00 DJF5 

AAS mere herom i næste nummer af BOAS-nyt 

http://www.lirumlarumleg.dk/usr/00000010/00001765.jpg
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=sol&source=images&cd=&cad=rja&docid=-haJcZTVpUBD8M&tbnid=azRf8-IwCgDd9M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fpatricialouise.bloggersdelight.dk%2F2013%2F05%2Fpage%2F9%2F&ei=cMvZUaaXEoXEPLmwgaAH&bvm=bv.48705608,d.ZWU&psig=AF

