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

Å r ga n g  3 9  2 0 1 5  J u l i  



 2 

 

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: frankkjeldsen51@gmail.com 

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 

Alexander Rasmussen 

Skovvangsvej 6 

8450 Hammel 

 2785 9316 

E-mail: a-m-h-r@hotmail.com 

Webmaster: 

Hjemmeside: 

mailto:frankkjeldsen51@gmail.com
mailto:kfiskerk@post11.tele.dk
mailto:a-m-h-r@hotmail.com
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Så skulle vi igen opleve Hammershøj og omegn 

på kryds og tværs, med Emil som løbslægger.                                                                       
Starten foregik fra JT biler i Hammershøj, med 

afgang lige fra fortovskanten, og herefter en del 

rundt i selve Hammershøj by, en tur af den gamle 

jernbane ”vist nok” som endte i et bedre under-

vognsskyl, det havde regnet en del i området 

umiddelbart op til løbsdagen, så meget at Emil 

havde foretaget små justeringer af ruten samtidigt 

med udsætning af skiltene, for at vi deltagere ik-

ke skulle tabe hele modet af den grund. 

Videre gik det til Kvorning, Årup, og 

”Hammershøj teglværk” som skulle gennemkø-

res på kryds og tværs, en masse skilte var der jo 

da også strøet rundt blandt mursten og paller, der 

var næsten frit valg, og selvfølgeligt valgte vi 

forkert to gange. Efter at have studeret ruten og 

målene i fred og ro kan jeg da også godt se det, 

men i kampens hede var det sværere. 

Min kære bror Frank og hans makker Per mødte 

vi et par gange ude på teglværket, den ene gang 

var de en smule heldige, vi Bo og jeg havde 

skam også travlt, men dog ikke mere end at vi 

holdt tilbage da vi skulle ud på en godt nok lille 

offentlig vej fra teglværksområdet, og der kom 

en ”civilist” ad vejen fra vores højre side. Per og 

Frank skulle lige foran her i vejsammenløbet, og 

Frank sagde til Per ”har Per fortalt” bare kør 

uden om dem i en fart og lad os komme videre, 

som sagt så gjort Per kunne ikke se ”civilisten” 

fra højre vi spærrede for hans udsyn, men rullede 

med rimelig god fart ud på vejen, hvor der hel-

digvis var plads til at de kunne køre parallelt med 

hinanden et stykke indtil de enedes om hvem der 

skulle først. Jeg mener at have set ud af øjenkro-

gen at ”civilisten” ikke så helt glad ud.    

Vi fortsatte til Tindbæk og Skjern Hovedgård, og 

målkontrollen som befandt sig kort før Løvskal. 

Samlingssted var klublokalerne i Hjermind, det 

var en rigtig god og afvekslende rute, som ikke 

bar specielt præg af regnevejret, teglværket var 

nok der hvor vi så rigtigt mange af de andre del-

tagere, på kryds og tværs, men et sjovt sted at 

køre.  

Vi havde en rigtig god aften med mange sjove 

detaljer som Emil havde gravet frem, kun synd at 

der ikke kommer lidt flere for at køre løbet, 

Emils arbejde er jo det samme for femten eller 

femogtredive hold.  

Et rigtigt godt løb som Emil havde strikket sam-

men, tak for det og på gensyn næste gang han vil 

vise Hammershøj frem. 

Resultaterne kan ses andet sted i bladet.  

Kenneth 



 4 

 

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 kfiskerk@post11.tele.dk Senest den 25 i måneden. 
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Bjerringbro og Omegns Auto Sport 

indbyder til 

Huset Dahl Løbet 2015 
Mandag den 7. september 2015 

7. afd. af Den Jyske Sekskantturnering. 

5. afd. af Klub Mesterskabet i BOAS. 

http://www.husetdahl.dk/
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TILLÆGSREGLER FOR ORIENTERINGSLØB  

Konkurrencen afholdes i henhold til reglement for Bilorienteringsløb i  

Danmark, nedenstående tillægsregler og supplerende slutinstruktioner. 

Huset Dahl Løbet 2015. 

  Arrangerende klub: Bjerringbro og Omegns Auto Sport. 

  Løbets navn:  Huset Dahl Løbet 2015. 

  Type:    Åbent O-løb. 

      7. afd. af Den Jyske Sekskantturnering 

      5. afd. af Klubmesterskabet i BOAS 

  Dato:    Mandag den 7. september 2015. 

  Løbsleder:   Frank Kjeldsen    OF 423 

  Løbsledelse:   Kenneth Kjeldsen 

      Frank Kjeldsen     OF 423 

  Sekretariat:   Frank Kjeldsen 

      Trustrupvej  15 · 8940 Randers SØ 

      Tlf.: 3020 4659 · E-mail: frankkjeldsen51@gmail.com 

 

  Holdkonkurrence:  Ingen 

  Deltagerklasser:  Startgebyr:  Løbslængde: 

  M-A    100 kr.   Ca. 38 km + transport 

  B    100 kr.   Ca. 38 km + transport 

  C    100 kr.   Ca. 35 km + transport 

  D    100 kr.   Ca. 33 km + transport 

  T (turist)  50 kr.    Ca. 25 km + transport 

  Anmeldelse:  www.osport.dk   eller henvendelse til sekretariatet 

  Betalingsmåde:  Ved start. 

  Møde / startsted:  Huset Dahl 

      Erslevvej 11A · Nr. Galten 

      8870 Hadsten 

  Samlingssted:  Samme sted. 

   

  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.  

  HUSK:   Bestilling af mad ved tilmelding. 

mailto:frankkjeldsen51@gmail.com
http://www.osport.dk/
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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. 

En Elefant kommer ind på en bar, sætter sig på barstolen, og bestiller en øl.  
-Ja tak, siger tjeneren og serverer samtidig med at han beder om 50 kroner.  
 
Elefanten betaler og drikker sin øl. Bartenderen måber og siger til elefanten, at det er 
sjældent der kommer elefanter i baren, hvortil Elefanten svarer "det tror da fanden, med 

de øl priser man har i denne bar!"  

http://www.hingeauto.dk
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bjerringbro@profiloptik.dk 

BANEGÅRDSPLADSEN 10  ·  8850 BJERRINGBRO 

TLF.  86 68 33 77  



 



 

Statoil løbet JFM 3 30. maj 2015 med AAS og 

Bernd som ophavsmænd. Starten var henlagt til 

Bernd´s ”stamstartsted” Statoil i Ulkær ved 

Vejle, og det er ikke så tosset de servere en 

knippelgod bøf med bløde løg oven på strabad-

serne. Frank og jeg havde en heldig dag, hvor 

vi fandt alle de rette skilte i nogenlunde den 

rækkefølge Bernd havde tænkt sig, men vi må 

dog erkende at vi havde tre halvgarderinger, 

eller sagt på en anden måde vi havde tre skæve, 

som vi jo selvfølgeligt måtter indkasserer 75 

strafpoints på, vi brugte 15 minutter mere end 

løbsledelsen havde tænkt sig, men alligevel rak-

te de 90 strafpoints til en solid førsteplads. På 

andenpladsen kom vore klubkammerater Britta 

og Hans Kurt, de havde samlet lidt flere straf-

points sammen nemlig 225 af slagsen, vi kørte 

rundt hele eftermiddagen med en truende sort 

sky hængende over hovedet, men det holdt tørt 

og fint føre.  

Det var et fint løb Bernd og co. Havde kreeret 

vi kom ikke så langt rundt, men bevægede os i 

Båstrup, Øster Snede, Løsning, og Hedensted 

for til sidst igen at vende næsen mod Ulkær, det 

var et løb med noget at se til hele tiden, en por-

tion Bernd kolorit var der også, men alt sam-

men skruet sammen på en god og fremadkører-

ende måde. Så et rigtigt godt arrangement hvor 

der var plads til mange flere.   

Rent BOASisk endte det således at i B klassen 

blev det til anledningen sammensatte hold Niels 

Åge og Emil nr. 2 Tage og Ole blev nr. 3 og C 

klassen her var brormand og jeg lidt heldige/

dygtige vi vandt med Britta og Hans Kurt på 2. 

pladsen, efter hvad jeg kan regne ud må det gi-

ve max points på BOAS kontoen i klubholds-

konkurrencen ikke så ringe endda. Tak for et 

rigtigt godt løb til Berndt og co. Og på gensyn. 

Den samlede resultatliste kan ses andet sted i 

bladet. 

Kenneth 
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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  

Odinsvej 7  ·  8850 Bjerringbro  ·  Tlf.: 8750 3010  ·  Bil.: 2168 7727  ·  mail.: fp@bkkontor.dk 

mailto:fp@bkkontor.dk
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HUSKELISTEN: 
 

Juli 
Sommerferie 

 
14 - 15 august FDM DASU Classic 

( se osport.dk ) 
 

Lørdag 22. august DM4 / JFM4 Struer 
( hold øje med osport.dk ) 

 
24. august Johansen Automobiler løbet DJS6 

( se side 13 ) 
 

Mandag 7. september Huset Dahl Løbet DJS7 / KM5 
( se side 6 - 7 ) 

Næste nummer af BOAS nyt forventes at udkomme til september. Skulle der være en der har en 

ferie oplevelse , modtager vi gerne indlæg til næste klubblad, det behøver nødvendigvis ikke kun 

hvis der er biler involveret, ALT er velkommen. 

God sommer 


