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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@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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Blev afviklet lørdag d. 14. juni 2014 med HAMO 
som arrangør, og  med start fra Vestsjællands 
Autodele i Jyderup. 

Vi 5 hold fra BOAS mødtes på havnen i Århus kl. 
12.00, hvorefter vi kørte ombord på ” kombar-
do”, der denne dag sejlede os til Odden. 

Herefter gik turen imod Jyderup, hvor der var 
mødested, og med kaffe og kage inden start. 

Efter restart ved Eskebjerg gik løbet i det åbne 
land over Algestrup, Føllenslev og Egemarken til 
OTK ved Skippinge Mark. 

Herefter transportetape til Vindekilde, og vide-
re til Lammefjordsområdet med besøg i en 
frugtplantage, og et industriområde i Fårevejle. 

Herefter besøgte vi til Fjordgården af flere om-
gange, hvor der var en masse god orientering. 
Sluttelig var vi på ” byrundtur” i Hørve, inden vi 
ankom til Vallekilde- Hørve Fritidscenter, hvor 
der var samlingssted med mad og resultatbe-
regning. 

 

Nu var det spændende, hvordan vi havde place-
ret os i konkurrencen. Vi fik en 1. plads ved Ken-
neth og Frank, en 3 plads ved Niels Aage og 
Henning, og en 5. plads ved Britta og Hans Kurt, 
hvilket indbragte os 294 point, samme antal 

som Vikingerne og SOMS (  Struer Orienterings 
Mænd skræmmer) og med samme fordeling af 
point for Vikingerne og Boas. 

Efter lidt snak i løbsledelsen, blev de enige om, 
at det var fjerde bil som talte. Her havde Vikin-
gerne en 6. plads, hvor Boas havde en 9.plads 
ved Per og Kurt. 

Derfor uddelte de guld til Vikingerne og sølv til 
Boas og bronze til SOMS. 

 

Fra Boas havde vi nok lidt svært ved at gennem-
skue, om det var rigtigt efter reglementet, så vi 
bevægede os hjemad over broen, Fyn og til 
Midtjylland, hvor vi ankom ved 2. tiden om 
natten. 

Vi havde haft en rigtig god tur til Sjælland, og 
med et meget fint orienteringsløb, kreeret af 
Egon, Ib og Birger. 

Efter at vi fik resultatlisten, har vi fra klubbens 
side valgt at gøre indsigelse til vejsportsudval-
get, da vi mener, at Boas har en delt første-
plads, hvorfor der skal uddeles 2 gange guldme-
daljer og ingen sølvmedaljer i løbet. 

 

Niels Aage og Henning 

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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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. 

bjerringbro@profiloptik.dk 

BANEGÅRDSPLADSEN 10  ·  8850 BJERRINGBRO 

TLF.  86 68 33 77  
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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  
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Mandag den 2. juni var der atter kaldt til sam-

ling i BOAS, det var her at det årlige løb fra 

Hammershøj skulle løbe af staben. I år var det 

samme løbsledelse som det var i fjor. Det var 

nemlig Emil og Hans Kurt der stod for at bryg-

ge ruten sammen. Denne aften kunne din 

særvanlige makker ikke så jeg havde været 

ude på lånemarkedet og havde fået en aftale i 

stand med hr. Kjeldsen altså ham fra Hadsten 

med fornavnet Kenneth. Vi havde fået en af 

de første starttider denne aften og det skulle 

siden hen vise sig at være en klog beslutning 

at løbsledelsen havde taget her. Vi lagde ud 

med en del bykørsel, først var det Hammers-

høj der lige skulle måles op inden turen fort-

satte mod Vorning som også lige skulle tjekkes 

ud inden at ruten fortsatte til Nørre Vinge, 

herefter var det ved at være tid til at stifte be-

kendtskab med en HTK. Tjele Gods blev ligele-

des passeret på vores rundtur i Danmark den-

ne aften. Nu var det så ved at være tid til at 

forsøgsstationen Foulum skulle ses efter i 

sømmene, hvis ikke at løbet havde været 

svært nok  til nu skal jeg lige love for at skru-

erne blev strammet .  Efter et par HTKer og en 

OTK var der ikke mere sand tilbage i timeglas-

set så vi valgte at springe sidste etape over 

ikke at risikere at komme for sent på arbejde 

tirsdag morgen. Så var der kun at køre trans-

portetapen til mål, så vi kunne få udregnet 

kontrolkortet og se hvad der var gået galt. Her 

ved samlingsstedet ventede der kaffe, vel-

smurte franskbrødsmadder og hjemmebagt 

kage (det er altid en vinder) . Evaluering af 

løbet: et rigtigt godt og lidt svært løb med en 

masse gode lodsejer tilladelser, efter min me-

ning et for langt og svært løb til en mandag 

aften, der er ikke megen tid til det sociale bag-

efter, når målet endelig er nået. 

Men tak for et veltilrettelagt løb. :-) 

    Kurt 



 7 

 

 

                             

 

 

K gøres Straffri etape 1-5-1. fejl på kort skulle være radering. MAB 

D gøres straffri etape 1-7-6 Retningspil ikke lang nok. MAB 

B erstattes af A på kort 10 ordre 3 i C Klassen  

A og B byttes om for alle kort 11 ordre 3 og 7. i C klassen. 

A og B byttes også om for MAB klasserne. På Etape 2. 

 

Der er indregnet rabat til  alle i MAB klasserne. 

Der gives 17 Km point til løbsledelsen samt 47 5 kant point. 

Løbet var igen blevet for svært i MAB klasserne. 

Ellers tak for Ris og ros. 

Emil, Niels Th., Britta og Hans Kurt. 

Nr. Navne MK FN FS FT I alt Km 5 k. 

C 1 Verner / Erik     11   11   50 

  John / Lars 50   4   54   48 

  Per / Frank 75   15   90 20 47 

  Per / Michael 75   16 2 93   46 

  Niels Aage / Henning 75   19   94 18 45 

                  

B1 Renee / Hans Ole 50 25 61   131   50 

  Tage / Ole 25 25 92   142 20 48 

  Lars / Asger 50 25 88 8 171   47 

  Kennet / Kurt 250 50 121   421 18 46 

                  

MA 1 Poul / Egon 50   40   90 20 50 

  Rene / Jørgen 50   46   96 18 48 

  Harry / Anders 25 25 47   106   47 

  Bjarne / Bernd 75   56   122   46 

  Hans / Hans Jørgen 125   69   194   45 
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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 

Byggecenteret Bjerringbro · Heimdalsvej 1 · 8850 Bjerringbro  

86 68 25 44  · www.stark.dk 
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På bestyrelsesmødet den 2/2-1965 hos Hans Zink blev sagen angående klubhus igen taget op til behand-

ling. Der kunne lejes et værelse hos mureren Sv. Hørdum, Bjerring Nedermark, og restaurering ville blive 

påbegyndt så snart vejeret tillod det. 

Generalforsamling skulle finde sted den 21.april på Afholdshotellet. Følgende blev ved lodtrækning sat på 

valg: 

Fra bestyrelsen: Bent Laursen, H.C. Clausen, Sev. Mogensen, Eli Dalsgaard. 

Fra orienteringsudvalget: H.J Andersen, Egon Christensen. 

Der skal vælges 2 suppleanter til orienteringsudvalget, 2 revisorer, samt 1. revisorsuppleant. 

En god film angående rally eller andet sport ville blive fremvist under aftenens forløb. 

Medlemstallet er nu på 167. 

Eli Dalsgaard, Hans Zink, Arne Vestergaard, Sev. Mogensen, Bent Laursen, H.C.Hansen,  Sv .Å. Larsen, Egon 

Christensen. 

 

På bestyrelsesmødet hos Eli Dalsgaard den 9/3. 65 blev der bestemt at det påtænkte rum hos Sv. Hørdum 

skulle påbegyndes i den kommende uge, da pladsmangel for materialer nu er ved at blive et problem. 

Torsdag den 23/3 skulle der afholdes indstruktionsmøde på Afholdshotellet, samt blev der bestemt  en 

aften for præmieuddeling, onsdag den 7-4 med fremvisning af film (Celtex). 

Det blev endvidere påtænkt at fremvise en film ved generalforsamling 21 / 4  (Renault - Monte Carlo løb ) . 

Sv.Å Larsen,  Sev. Mogensen, H.C. .Hansen, Egon Christensen, Bent Laursen, E. Dalsgaard, Hans Zink. 

 

På bestyrelsesmødet den 9/4 hos Sv. Å. Larsen blev sidste løb drøftet (marts løbet) 95 deltager. 

Det blev endvidere bestemt at 3 mand af bestyrelsen skulle møde ved det orienterende møde der bliver 

afholdt på Afholdshotellet, hvor alle foreninger var indbudt. 

Denne indbydelse af foreninger var til fordel for den nye sportshal som ville blive opført i byen. Det blev 

bestemt at B.O.A.S. skulle give overskuddet fra et løb til denne sag evt. 2-3 år i træk. 

 

Sv.Å. Larsen, H.C. Hansen, Bent Laursen, Hans Zink, Sev. Mogensen, Egon Christensen, E. Dalsgaard. 

( Med forbehold at navene er rigtige, har nogle gange lidt svært med at tyde skriften ) 



 10 

 

Bjerringbro og Omegns Auto Sport 

indbyder til 

Sparekassen Kronjylland Løbet. 
Lørdag 6. September 2014 

5. afd. af  Danmarks Mesterskabet. 

4. afd. af Jysk Fynske Mesterskaber. 

5. afd. af Klub Mesterskabet  i BOAS. 

Bjerringbro afdeling  

Torvegade 2  

8850 Bjerringbro  

Sparkron.dk  
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TILLÆGSREGLER FOR ORIENTERINGSLØB  

Konkurrencen afholdes i henhold til reglement for Bilorienteringsløb i  

Danmark, nedenstående tillægsregler og supplerende slutinstruktioner. 

Sparekassen Kronjylland Løbet. 

  Arrangerende klub: Bjerringbro og Omegns Auto Sport. 

  Løbets navn:  Sparekassen Kronjyllannd Løbet. 

  Type:    Åbent O-løb, DM 5 / JFM 4 / KM 5 i BOAS 

  Dato:    Lørdag den 6. september 2014. 

  Løbsleder:   Kurt Rasmussen    OF 413 / 423. 

  Løbsledelse:   Frank Kjeldsen    OF 424. 

      Alexander Rasmussen 

      Kenneth Kjeldsen 

  Sekretariat:   Kurt Rasmussen 

      Skovvangsvej 6 · 8450 Hammel 

      Tlf.: 4040 0316 · E-mail: kurt5@mail.dk 

  Holdkonkurrence:  Jysk Fynske Mesterskaber. 

  Deltagerklasser:  Startgebyr:  Løbslængde: 

  M    360 kr.  Ca. 80 km + transport. 

  A    340 kr.  Ca. 75 km + transport. 

  B    280 kr.  Ca. 70 km + transport. 

  C    240 kr.  Ca. 60 km + transport. 

  D    180 kr.  Ca. 50 km + transport. 

  Anmeldelse:  senest 1. september på www.osport.dk   eller henvendelse til sekretariatet 

  Betalingsmåde:  Ved start. 

  Møde / startsted:  Sparekassen Kronjylland · Torvegade 2 · 8850 Bjerringbro. 

  Samlingssted:  Lyngå Hus · Lyngåvej 76 · Lyngå · 8370 Hadsten. 

  Første mandskabs mødetid: Kl. 14.00 

  Første mandskabs starttid: Kl. 14.30 

  Særlige bestemmelser: HUSK rigtig mailadresse, da al information til deltagerne sendes via mail. 

      Resultatlisten forventes underskrevet på løbsdagen. 

      Præmieoverrækkelse forventes foretaget på løbsdagen. 

Lyngåhus tilbyder efter løbet: 

Krydret stegt nakkefilet med krydderkartofler, salat, whiskysovs samt hjemmebagt brød og smør. 

Pris 125,00 kr. 

( skal bestilles ved anmeldelse og betales ved start ) 

mailto:kurt5@mail.dk
http://www.osport.dk/


 



 

Lørdag den 21. juni var det tid til at afholde 2. 

afdeling af DASU CLASSIC og vi fra team Hammel 

havde besluttet os for at prøve kræfter med et 

sådant arrangement, ligeledes så var der jo ikke 

så langt til start denne gang, da startstedet var 

henlagt til det sydlige Aarhus nærmere betegnet 

Uggerhøj auto. Vi mødte op i god tid så vi kunne 

få bilen til teknisk kontrol, det var lidt som det 

var i ”gamle” dage når vi var ude at køre O-løb. 

Men Renault vognen blev godkendt til dagens 

strabadser og så var det ellers med at finde rund-

stykkerne så de kunne blive fortæret inden at 

dagens kørebog kunne hentes. 45 min. før start 

var det muligt at få dagens rutebog udleveret og 

få den streget op hvor der skulle køres. Løbet 

foregår syd og sydvest for Århus i et rigtig flot og 

meget kuperet terræn. Vi er omkring bl.a. Moes-

gård, Nors, Saksild, Mårslet, Stjær, Alken, Ejer 

Bavnehøj, Hylke og Virring, inden vi når mål i 

Hørning Hallen efter 235 flotte kilometer. Vi får 

kørt 119 km sekundetape.  

Vi over ser et skilt på vejen, som efter sigende 

var skjult ved noget langt græs, ligeledes scorer 

vi max tid på et par HTKer, efter at vi havde væ-

ret lidt på afveje.  

MEN vi vandt det uofficielle klubmesterskab i 

BOAS, som denne dag var henlagt til HTK 14 hvor 

vi scorede et rent NUL mod team Skjøt med 1 

point og team Brøndum med hele 3 point. Bort-

set fra det var det klassesejre til Skjøt teamet og 

en anden plads til Brøndum teamet (bilen er for 

ny) stort tillykke herfra.  

Alt i alt et godt arrangement hvor der skulle 

hænges godt i også mellem sekundetaperne 

(måske lige til den gode side). Herfra skal der ly-

de en stor tak til Hans Ole og hans hjælpere for 

et godt arrangement. 

    Alexander & Kurt. 
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HUSKELISTEN: 
 

 


