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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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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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Torsdag den 9 Maj afviklede Thy Mo-
tor Sport dette løb som vi var deltage-
re i, vi startede hos Ford/Suzuki i Thi-
sted hvorfra vi fik en transport til re. 
Start så lå på vejen til Hanstholm, her 
fik vi udleveret køreorderen som var 
på 12 sider og det var lige på og hårdt 
mod Skinnerup hvor man skulle have 
et par runder i byen inden turen gik 
ud over Øster Vandet og Vester Van-
det inden vi mødte OTK 1 som holdt 
lige uden for en tømmerhandel eller 
savværk her skulle vi ind mellem stak-
kene af træ men mødte også et par 
kontraordre fordi der var blevet sat 
noget træ på vejen hvor vi skulle have 
kørt men vi fandt da rundt til OTK 2 
inden vi blev ledt tilbage mod Vester 
Vandet og så ellers mod Nord Øst på 
landet hvor vi skulle rundt omkring en 
gyllebeholder et par gange inden tu-
ren gik mod Nors hvor byen skulle 

måles op på kryds og tværs. Hvidbjerg 
vinduets fabrik skulle også måles op  
et par gange. Her fra gik turen op 
over Sønderby og Tved inden vi ramte 
Gokart banen hvor vi skulle have et 
par rundture inden vi kom i mål i 
klubhuset. Her blev der snakket om 
selve løbet og rettet til efter kørernes 
velbefindende så vi kunne få flest mu-
lige strafpoint. Et fint løb med masser 
af god orientering og masser af fine 
tilladelser, vejvalget fejlede heller ikke 
noget. 

 

En god dag i THY. 

 

 Britta og Hans Kurt. 

 

Vi ses den 3 Juni i BOAS med start 
hos JT Biler i Hammershøj. 
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Bjerringbro og Omegns Auto Sport 

indbyder til 

JT Biler-Løbet 2013 
Mandag den 3. juni 2013. 

4. afd. af  Den Jyske Femkant. 

4. afd. af Klub Mesterskabet i BOAS. 

3. afd. af Klubmesterskabet i TMS. 
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TILLÆGSREGLER FOR ORIENTERINGSLØB  

Konkurrencen afholdes i henhold til reglement for Bilorienteringsløb i  

Danmark, nedenstående tillægsregler og supplerende slutinstruktioner. 

JT Biler-Løbet 2013. 

  Arrangerende klub: Bjerringbro og Omegns Auto Sport. 

  Løbets navn:  JT Biler-Løbet 2013. 

  Type:    Åbent O-løb 

      4. afd. af  Den Jyske Femkant. 

      4. afd. af Klub Mesterskabet i BOAS. 

      3. afd. af Klub Mesterskabet i TMS. 

  Dato:    Mandag den 3. juni 2013. 

  Løbsleder:   Hans Kurt Nielsen    OF 423 

  Løbsledelse:   Emil Nielsen 

      Jens Karl Glerup 

      Britta Hedegaard Nielsen 

  Sekretariat:   Hans Kurt Nielsen 

      Vestervang 7 · 8850 Bjerringbro 

      Tlf.: 2849 8850 · E-mail: h-k-nielsen@bknet.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:   JT-Biler 

      Randersvej 44 · Hammershøj 

      8830 Tjele 

  Startsted:   Samme sted. 

  Samlingssted:  Hjermind Gl. Skole 

      Hjermind Byvej 28 · Hjermind 

      8850 Bjerringbro. 

  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.  

mailto:h-k-nielsen@bknet.dk
http://www.osport.dk/


 

Byggecenteret Bjerringbro · Heimdalsvej 1 · 8850 Bjerringbro  

86 68 25 44  · www.stark.dk 



 

Stjær Boldklubs orienteringsløb er jeg blevet involveret i, så jeg inviterer hermed alle BOAS medlem-

mer til et hyggeligt orienteringsløb på 47 km. Start fra Stjær Boldklubs klubhus (Vesterbro 32, Stjær 

8464 Galten) fredag den 31. maj og første start er kl. 18.00, så mød op og få et par hyggelige timer 

den sidste dag i maj, jeg tror at der er strafpoint til alle. 

        MVH. Frank Kjeldsen. 
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Bjerringbro og Omegns Auto Sport 

indbyder til 

Sommerarrangement i BOAS 2013 

http://www.team-boas.dk/
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TILLÆGSREGLER FOR ORIENTERINGSLØB  

Konkurrencen afholdes i henhold til reglement for BOAS-LØB i  

Danmark, nedenstående tillægsregler og supplerende slutinstruktioner. 

Sommerarrangement i BOAS 2013. 

 Arrangerende klub: Bjerringbro og Omegns Auto Sport. 

 Løbets navn:  Sommerarrangement 2013 . 

 Type:    Lukket Klub-løb for BOAS medlemmer. 

 Dato:    Lørdag den 29. juni 2013. kl. 13.00. 

 Løbsleder:   Frank Kjeldsen  Tlf.: 8642 0015 

     E-mail.: frankmk@mail.dk  

 Menu:   Der serveres salatbord, kartoffelsalat, pølser og andet guf fra grillen. 

 Servering:   Der kan købes øl, vand og vin til sædvanlige klubpriser. 

 Tilmelding:   Senest den 24. juni 

     Tlf.: 2849 8850 · E-mail: h-k-nielsen@bknet.dk 

 Betalingsmåde:  Ved start / eller mål. 

 Mødested:   Randers Fjord Golfklub 

     Murhusbakken 21· Støvring 

     8940 Randers NØ. 

 Samlingssted:  Frank Kjeldsen 

     Trustrupvej 15 

     8940 Randers SV 

 Første mandskabs mødetid: Kl. 13.00. 

 Medbring:   Sommer, sol og godt humør. 

 Udstyr:   En hundredkroneseddel til betaling- så får du en golftur på ca. 2 timer + kaffe og  

     kage + og et lille orienteringsløb fra stenalderen + en grillmenu a´la BOAS. 

  

 Særlige bestemmelser:  

 Vi starter dagen kl. 13.00 på Randers Fjords Golfbane, med en lille mats på deres par 3 huls bane. 

 Når vi har ”øvet” os et par timer er der kaffe og kage på golfbanen enten ude eller inde ( alt efter 

 vejret). Herefter er der samlet kørsel til Paderup Moses stenaldermark hvor der vil være mulighed 

 for at køre et lille O-løb som man kørte i stenalderen, ruten vil føre os til samlingsstedet hvor vi 

 hjælpes vi med at tænde grillen op og der vil være grill og klubhygge  til  ud på aftenen  ( natten ). 

 Håber alle i BOAS med familier og venner vil møde op så vi kan få en rigtig hyggelig sommerfest. 

 

    Med                                   Frank Kjeldsen 

mailto:frankmk@mail.dk
mailto:h-k-nielsen@bknet.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. 

Mandag d. 24. juni får vi besøg af TV2 midt-vest, som vil lave en halv times udsendelse om vores klub og 

om hvad det vil sige at køre orienteringsløb. Så kære alle medlemmer af BOAS, hvis du har tid denne 

aften kunne det være skønt at du kikkede forbi ( det kunne jo være at du kunne bidrage med en historie 

om at køre orienteringsløb ). Vi mødes kl. 18.00 og Hans Kurt laver et lille O-løb som vi kan komme ud 

at prøve kræfter med. 

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

BANEGÅRDSPLADSEN 10  ·  8850 BJERRINGBRO 

TLF.  86 68 33 77  

Det skrev pressen: 

Fra Midtjyllands avis: 
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HUSKELISTEN: 
 

Fredag d. 31 maj kl. 18.00 Stjær Boldklubs O-løb 
( se side 9 ) 

En tur i fængsel ( se side 3 ) 
Mandag d. 3. juni kl. 19.00 JT-Biler Løbet 2013 

( se side 6-7 ) 
Lørdag d. 15 juni kl. 14.00 Statoil Løbet DM4 / JFM3 

( se osport.dk ) 
Mandag d. 24 juni kl. 18.00 TV2 midt-vest 

( se side 12 ) 
Lørdag d. 29 juni kl. 13.00 Sommerfest i BOAS 

( se side 10-11 ) 

 

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 


