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Klublokale:

Hjermind Gl. Skole
Hjermind Byvej 28
8850 Bjerringbro

Formand:

Hans Kurt Nielsen

Hjemmeside:

8850 Bjerringbro.

Vestervang 7
 2849 8850
E-mail:

Kasserer:

h-k-nielsen@bknet.dk

Henning Larsen
Gravbækvej 8, Virklund
8600 Silkeborg
 8681 2822
E-mail:

Næstformand:

 5135 2822

kildsgaard@post.tele.dk

Frank Kjeldsen
Trustrupvej 15
8940 Randers SØ
 8642 0015
E-mail:

frankmk@mail.dk

Bestyrelses-

Preben Nielsen

medlem:

8830 Tjele

Tindbæk Byvej 3
 8645 0081
E-mail:

prnielsen@forum.dk

Klubblad:

Kurt Rasmussen

Hjemmeside:

8450 Hammel

Skovvangsvej 6
 8696 9316
E-mail:
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 2873 1983

4040 0316

kurt5@mail.dk

Blev afviklet mandag d. 22. april 2013 med
Hans og Hans Jørgen som løbsledere. Løbet var
2 afdeling af femkantsturneringen.
Der var start ved Statoil i Slet, og efter kørsel i
industrien kom vi på landet i Bjøstrup inden vi
nåede til Tranbjerg og P pladsen ved kirken,
hvor der holdt en HTK.
På denne P. plads fik vi ” en omgang” på kryds
og tværs.
Herefter tilbage til Slet og imod vest til et nyt
industriområde, hvor der var en masse udmålinger, forbi kørsler og ankomstretninger, inden
vi” vendte” tilbage til OTK for 3 gang.

Herefter kørte igen til Tranbjerg området og
derefter til Hasselager, hvor vi fik en omgang ”
udsmidt køleskab”, inden vi holdt ved slutkontrollen.
Samlingsstedet var sportscafeen i Hørning Hallen, hvor der blev slettet og tilføjet på idealruten, inden det endelige resultat blev offentliggjort.
Stor tak til Hans og Hans Jørgen for en passende længde og sværhedsgrad til en hverdagsaften.
Niels Aage og Henning.

For C klassen blev følgende ændringer foretaget.:
Giver også ændringer i klasse D.
Etape 2, 2, 5. Der er valgfri rute, og HRK- U blev gjort straffri.
Etape 3, 3, 5. Der mangler ankomstretning, og HRK – N gøres straffri.
HRK –Y er fejlagtigt påført idealkortet.
Etape 4 ,2, 3. Udmåling til tiltænkte vej-T er ikke korrekt. HRK – U gøres straffri.
Tak for jeres deltagelse, og tak for hjælpen fra de 14 ”kontrolkørere”, så vi i fællesskab fandt frem til den
rigtige idealrute.
Med sportslig hilsen
Hans Jørgen og Hans.
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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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Den første lørdag i april var det så tid til, at der skulle tages hul på årets DM / JFM turnering og som det
har været tilfældet, de sidste par år var det de herre Hansen og Fisker fra Kjellerup, er havde påtaget
sig ansvaret for at kreerer en rute sammen. I år havde man valgt at ligge startstedet hos OK i Karup, så
det var ingen hjemmebanefordel til Bjerringbro
folket. Vi ankom til startstedet og fik tjekket ind, og
der blev byttet lidt sladder hist og pist inden, at det
var tid til at finde bilen og gøre klar til start.

ge til Simmelkær. Anden gang at vi forlader OTK
Simmelkær lykkedes det lige at samle en FN op til
samlingen og så er det ellers med snuden mod Ilskov igen for lige at benytte OTKer i mudderpøllen
igen (jeg håber at han har fået sponsoreret en bilvask). Herefter var der indlagt en lille transportetape til Kølvrå hvor vi fik udleveret rutebog 2.

Rutebog 2 gav os som det første en rundtur i Kølvrå
inden turen gik tilbage til Karup hvor vi lige skulle
en tur forbi startstedet igen for lige at tjekke Karup
Vi startede med en lille transportetape som ledte os ud inden at dagens sidste OTK blev fundet i udkanud til Ilskov, hvor at startvognen var placeret i daten af Karup. Her startede så dagens sidste etape
gens største mudderpøl. Her starter vi lige på og
som foregik på vejene ved Ulvedal Plantage inden
hårdt, der skal lige tages bestemmelse til om vi skal Slut Kontrollen blev fundet.
have kassen som står lige efter startkontrollen eller Vi ankom til samlingsstedet og fik kontrolkortet
om der skal køres ved siden af? Herefter er det tid rettet: 2 manglende + 2 for meget samt en lille time
til en lille rundtur i Ilskov, lidt landkørsel og tilbage på tid det rakte til en 1. plads i C-klassen. Det til datil Ilskov for at komme tilbage til startkontrollen
gen ny dannede par Niels Aage og Frank kom ind på
som dog denne gang var OTK (han holdt dog stadig i 3. pl. Britta og Hans Kurt fik en 4. pl. Alle i C-klassen
dagens største mudderpøl). Vi fik noteret tid og vi- Tage og Ole kørte en flot 4. pl. Hjem i B-klassen og
dere gik det, denne gang skulle vi så have kassen
samlet fik BOAS kørt en 1. plads hjem for klubhold.
med lige efter starten. Kursen var nu sat vest på
mod Simmelkær, hov der var da lige lagt en HTK ud, Summa summarum et rigtig godt løb som de gæve
lidt før Simmelkær og der var en OTK i Simmelkær Kjellerup folk havde fået bikset sammen og vi komsom lige skulle tjekkes ud et par gange, første gang me gerne tilbage en anden gang. Stor tak til Harry
vi forlader OTK Simmelkær køres der en tur på lan- og Anders.
det for at finde ORK inden at der igen vendes tilbaAlexander & Kurt.
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bjerringbro@profiloptik.dk

BANEGÅRDSPLADSEN 10 · 8850 BJERRINGBRO
TLF. 86 68 33 77

Byggecenteret Bjerringbro · Heimdalsvej 1 · 8850 Bjerringbro
86 68 25 44 · www.stark.dk

HINGE
AUTOVÆRKSTED
v/ Tom Kjeldsen · Randersvej 81 · Hinge · 8940 Randers SV · tlf. 8698 0063
www.hingeauto.dk


Alt inden for autoskader.



Bremsetest på prøvestand.



Reparation af alle bilmærker.



Diagnosetest med fejlkodeudlæsning.



Alt rustarbejde udføres.



Dækmontering og afbalancering.



Klargøring til syn.



Autotransport.
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Konsekvenser af at
vi er blevet store
Vi har stadig lyst til at få nye kunder

Det rigtige svar er: A

A:

#8

i Bjerringbro

B:

Vi vil kun have saudiarabiske
multimilliardærer i kundekredsen

Bjerringbro afdeling
Torvegade 2
8850 Bjerringbro
Sparkron.dk

Mandag den 1 April skulle vi ud for at køre
vores første løb i år og vi glædede os for
det var jo Frank og Per der var løbslæggere
så der skulle nok blive noget at se til. Vi
startede hos Hinge Auto hvor der sædvanen tro var kaffe på kanden og snolder på
bordet som vi kunne nyde godt af inden vi
skulle ud i strabadserne hvor turen først
gik ned om Hinge og videre til Galten hvor
vi skulle rundt om forsamlingshuset og videre mod Vinterslev hvilket navn jo levede
op til årstiden, herefter kom vi til Hadsten
hvor vi skulle rundt om skolen og hvor alle
vist blev snydt af en lille finurlighed med
en tilkørsel, derfra gik turen ud til Kollerup
Mølle/kro inden vi kom til Hadbjerg og Selling hvor vi igen skulle et par ture rundt i

Rimelig stor. Rimelig rar.

byen inden vi kom til Ødum hvor vi mødte
en HTK. Som jo var Preben. Så gik det ellers på landet over Langskov til Nielstrup
mod Hallendrup hvor vi mødte nok en
HTK. Som denne gang var Kenneth Kjeldsen og så gik det ellers ud til godset hos
Frank hvor målet var henlagt til stalden
hvor Jytte havde lavet kaffe og brød. Vi
syntes det var et godt løb og træning til
DM 1 med stor sværhedsgrad og det var
dejligt at det var henlagt til eftermiddagen
hvor der var lyst. Så tak til Per og Frank for
et godt 1 Aprilsnarsløb vi glæder os til næste år.
Britta og Hans Kurt.
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Lørdag den 20 April kørte vi en tur til Thisted for at deltage i dette løb, med kendte
navne på løbslægger siden var vi fortrøstningsfulde med at det ville blive et godt
løb.
Vi fik udleveret køreordren kl.15.54 og så
gik turen ellers rundt i Industrien i det
nordøstlig af Thisted mod Sennels med
masser af både nyt og gamle steder og
masser af god orientering og ankomstretninger, hvor vi også lige skulle måle et cement værk op på kryds og tværs inden vi
mødte den første OTK. Anden etape gik
tilbage til industrien i Thisted hvor man
igen skulle passe på alle steder for ikke at
blive snydt, vi skulle også lige en tur omkring Cement støberiet igen inden vi kom
til OTK 2. Tredje etape gik på landet med
masser af gode veje og orientering og spidser man skulle have med.
Kortudklippene var fine og rene. Etape 4
startede lige Nord for Hundstrup og gik til
Klastrup hvor vi skulle omkring et par gårde inden turen gik mod Hjardemål. Herfra

kørte vi mod Østerild hvor vi skulle passe
på at komme den rigtige vej op mod Østerild By hvor vi fik et par rundture inden vi
skulle møde nok en OTK. Herfra gik det ind
forbi Vindmøllerne og rundt i skoven hvor
vi mødte en sovende reporter fra Osports
bladet og et par rådyr, så vi også på vores
tur rundt i skoven inden vi endelig mødte
Slut kontrollen hvorefter vi kunne sætte
næsen mod Thy hallen, hvor der ville blive
regnet resultater og maden ventede. En
dejlig buffet med masser af grønsager og
dejligt kød. I C klassen så det ud til at det
blev til 1 første plads til Kurt og Alexander,
2 pladsen gik til Niels Aage og Henning, 3
pladsen var kun halv da Frank havde taget
Kennet med, vi blev nr. 5 og da vi kørte
hjem så det ud til at Tage og Ole ville vinde
B klassen. Hvilket ville være godt fordi så
kan vi holde føringen i holdmesterskabet i
JFM.
Et super godt løb med ros til løbsledelsen
for det fine løb i THY.
Britta og Hans Kurt.

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

Løbsledelse:

Emil Nielsen

OF 423

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.
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Tæt DM-premiere for bilorientering i Midtjylland.
Kjellerup og Omegns Motorklub
(KOM) åbnede det danske mesterskab i
bilorientering 2013 med store orienterings-udfordringer omkring Karup. Primus motorer var KOM’s rutinerede rutelæggere: Anders Fisker og Harry Hansen, der havde komponeret en afvekslende rute, som blev krydret med vejfinding i statsskovene ved Havredal.
- Hovedideen i bilorientering er gennemkørsel af en forud planlagt rute på private og offentlige veje, oplyser løbsleder Anders Fisker.
- Ruten sammenstykkes af kortudsnit i mange aldersklasser. Løbsområdet bliver dog holdt hemmeligt for deltagerne helt frem til startflaget, hvilket er den grundlæggende charme og udfordring
ved bilorientering.
KOM’s medaljeaspriranter i frontklassen A: Michael H. og Jens Døssing havde forberedt sig
grundigt til DM-sæsonen 2013: - Sidste
år kørte vi en ældre Opel Kadett, hvor
motoren gennem hele efteråret sang på
sit sidste vers. Det var lidt nervepirrende,
hvorvidt vi nåede hjem over målstregen.
Til DM-premieren på hjemmebane stillede vi derfor til start i en Toyota Corolla.
- Bilorientering kan køres i en almindelig
hverdagsbil, forklarer Michael H. Døssing. – Den eneste ekstraudgift er ekstra
vognvaske, idet rutelæggerne er flinke til
at udforme orienterings-udfordringerne på jævne veje.
Konkurrencen i A-klassen var uhyre tæt, idet de 2 første placeringer sluttede på nøjagtigt
samme antal forsinkelsesminutter. Sydjyderne: Hardy Madsen og Bent Jørgen Pedersen fik dog
tilkendt sejren på færrest antal fejlkørsler foran Ib Møller Jensen og Jens Peter Jensen (Holbæk/
Borup).
- Anders Fisker havde lovet os en afvekslende og svær rute, konstaterer Jens Døssing. – DMpremieren levede fuldt op til forventningerne. Vi måtte dog blot indse, at vi ikke var nødvendigt
skarpe på selve løbsdagen. Vi scorede 10 fejlkørsler, og kom derfor hjem over målstregen på 7.
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pladsen.
Søn og far: Asger og Lars Jespersen fra KOM scorede DM-bronze 2011 i den næstsværeste
klasse (B), men familieparret måtte melde afbud til DM-premieren. B-klassen blev vundet af Struer
-parret: Poul Verner Bertelsen og Poul Bo Madsen foran østjyderne: Renee Nielsen og Hans Ole
Nielsen.
- I bilorientering gælder det om at
skynde sig langsomt, forklarer Harry
Hansen. – Vi havde besøg af den finske
top-kortlæser: Kari Mamia, som er nordeuropæisk vicemester 2010. Sammen
med hustruen: Taina blev han nok lokket
til at køre i et lidt for højt tempo, hvilket
resulterede i 27 fejlkørsler og en ledlukker-placering i den skrappeste klasse: M.
Det går nok lidt bedre, når det nordeuropæiske mesterskab bliver skudt i gang
omkring Struer og i Thy senere i denne
måned.
Med flere nordeuropæiske mestre og medaljevindere til start i M-klassen var der på forhånd
spået tæt fight om sejren. Som mangeårige skov-specialister levede brødrene: Harald og Jan
Søndergaard fra Ikast dog fuldt op til favoritværdigheden, som har baggrund i 14-dobbelt nordeuropæisk guld. Midtjyderne vandt DM-premieren kontrolleret foran Børge Holm og Jørn Mørup
(Struer/Thisted).
I opstartsklassen C scorede far/søn: Kurt og Alexander Rasmussen fra Bjerringbro sikkert etteren foran nordjyderne: Verner og Erik Hald.
- Vejret artede sig godt til DM-premieren, afslutter Anders Fisker. – Enkelte steder på ruten lå
der sne, men ellers blev arrangementet afviklet i tørvejr med flot forårs-solskin.
Anders Fisker,
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HUSKELISTEN:
9. maj kl.13.30 Thisted Motor Compagni løbet
( TMS se O-sport.dk)
11. maj kl. 14.30 MBO-LØBET 2013 DM 3
( se osport.dk )
25. maj kl. 09.00 Dasu Classic
( se osport.dk)
3. juni kl. 19.00 JT biler løbet 2013
( se side 12-13 )
15. juni DM4 / JFM3
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