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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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Bjerringbro og Omegns Auto Sport 

indbyder til generalforsamling  

Mandag den 24. november kl. 19.00 

I BOAS klublokalet i Hjermind Gl. Skole 

Hjermind Byvej 28 · 8850 Bjerringbro 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Forslag der ønskes behandlet, skal være 

bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

 

Foreningen er vært ved et traktement. 

 

Af hensyn til bestilling af mad bedes i 

senest den 21. november tilmelde  

jer til Hans Kurt Nielsen 2849 8850 

eller på mail: h-k-nielsen@bknet.dk 

 

Vi glæder os til at se jer alle. 

Bestyrelsen. 
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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  



 5 

 

 
  

Klasse 

 

Klubmesterskabet 
 
 
 

 Hinge 
Auto-
Løbet 

3.marts  
KM1 

Point S 
Løbet 

7. april 
KM2 

Car-Team 
Løbet 
5. maj 
KM3 

JT-
Bilerløbet 

2014 
2. juni 
KM4 

Sparekas-
sen Kron-

jylland 
6. sep-
tember 

KM5 

Silkeborg-
løbet 

6. oktober 
KM6 

I alt 

M-A                 

  Poul Brøndum   18 20 20 20 20 80 

  Egon Brøndum   18 20 20 20 20 80 

  René Castillo Skjøt 20 20 18 18 17   76 

  Jørgen Skjøt 20 20 18 18 17   76 

B                 

  Tage Mogensen 20 20 20 20   18 80 

  Ole Pedersen 20 20 20 20   18 80 

  Kurt Rasmussen 18 18 17 18 17 20 74 

  Alexander Rasmussen 18 18 17   17 20 73 

  Niels Th. Nielsen 17 17   17 20 17 71 

  Emil Nielsen 17 17   17 20 17 71 

  Kenneth Kjeldsen       18 17   35 

C                 

  Niels Aage Jensen 20 20 18 18 20 17 78 

  Henning Larsen 20 20 18 18 20 17 78 

  Per Hjort Jensen 17 18 17 20 17 20 75 

  Frank Kjeldsen 17 18 17 20 17 20 75 

  Britta H. Nielsen 18 17 20 17 18 18 74 

  Hans Kurt Nielsen 18 17 20 17 18 18 74 

D                 

  Simon Nielsen 20 20         40 

  Niels Kristian Nielsen 20 20         40 

T                 

  Judith Schou     20       20 

  Lars Schou     20       20 
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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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Så blev det den 6.oktober 2014 og traditionen tro er det jo Hennings 
løbstidspunkt. Per og undertegnet skulle mødes på rastepladsen i Sdr 
Borup ved 18 tiden, for at kører mod Virklund hvor start og mål igen 
var henlagt til Shell cafeteriet, et rigtig  godt sted at starte og slutte. 
Her først i oktober er det mørkt fra starten og under hele løbet, så det 

giver jo et lidt andet løb men er rigtig sjov at prøve ( næsten som i de 
gode gamle dage hvor O-løb  altid var nat O-løb). 
Efter en god gang i industri vridemaskinen hvor vi mistede en kasse i 
en rigtig god detalje med et S kom vi lidt mod SV over Salten og videre 
til Bryrup med mange gode små finter og detaljer, efter kørsel på lan-
det og i en lille skov gik turen til Them her sluttede vi med lidt bykørsel 
herefter videre  til mål i Rodelund. 
 

Stor tak til Niels Aage & Henning for et godt og regulært O-løb   
 
                                                                                   Per & Frank 

Byggecenteret Bjerringbro · Heimdalsvej 1 · 8850 Bjerringbro  

86 68 25 44  · www.stark.dk 

konen .. min læge siger jeg har bryster som en på 20  

manden .. hvad sagde han om din 45 årige hængerøv  

konen .. intet skat han nævnte dig slet ikke 

Et fly rullede hen mod startbanen, standsede brat og vendte tilbage til gaten. 
Først en time senere lettede det omsider.  
En bekymret passager spurgte stewardessen, hvad der var sket.  
- Piloten var urolig over en underlig støj i motoren, svarede stewardessen.  
Og det tog os næsten en time at finde en ny pilot.  



 

 

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 

D
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   Konsekvenser af at 

   vi er blevet store  # 8 

Tre frisører boede i samme gade. Den første satte et skilt op i sin 
forretning: 
 
"Jeg er den bedste frisør i byen." 
 
Da den anden så det, satte han også et skilt op: 
"Jeg er den bedste frisør i verden." 
 
Den tredje tænkte sig lidt om og satte så et skilt op med den enkle tekst: 
"Jeg er den bedste frisør i denne gade." 



  

Bilbingo:  I lighed med tidligere år vil der være en indtegnet  

    rute med udsatte kontroller. 

    Hans Kurt har fået frie hænder til at tilrettelægge  

    årets rute . 
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bjerringbro@profiloptik.dk 

BANEGÅRDSPLADSEN 10  ·  8850 BJERRINGBRO 

TLF.  86 68 33 77  
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Lørdag den 18. oktober var vi 5 hold der kørte til Nordjylland for at deltage i sid-
ste afdeling af Jysk Fynsk Mesterskabet. Vi skulle starte hos Houstrup Bilcenter 
syd for Sulsted, vi startede lidt i 15 og fik så en tur ud på landet for at nå op til 
selve Sulsted hvor fra vi igen kørte på landet med masser af fine finesser og an-
det godt rundt om Sulsted inden vi mødte OTK. 1 ved bilhandlen. Herfra gik tu-
ren Øst på hvor vi kom på landet på fine veje trods den megen regn Fredag og 
rundt om et par gårde hvor man skulle være vågen og få alle snøllerne med in-
den vi nåede Ajstrup og videre Nord på inden vi satte snuden mod Vest med 
nogle ORK undervejs inden vi ramte Tylstrup hvor vi målte byen op på kryds og 
tværs inden turen igen gik mod Sulsted hvor vi sluttede på kroen til dejlig Forlo-
ren Hare med tilbehør et godt og ikke for lagt et løb som efter årstiden måske 
var i den lettere ende men godt for det Erik og Verner kunne have fået proble-
mer på grund af regnen Fredag. Fin afslutning på JFM med Pokalen i hus til hol-
det og bronze til Tage og Ole i B klassen og Sølv til Kenneth og Frank samt Bron-
ze til Niels Aage og Henning i C klassen. 

Alexander og Kurt blev nr. 4 og Britta og Hans Kurt nr. 5 i selve løbet hvor Niels 
Aage og Henning vandt C klassen på dagen. 

 

Britta og Hans Kurt. 
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Navn     MK FN FS FT i alt  Pl. 

 

D Klaus-Søren Kørte noget af ruten igennem, for at se om O løb er noget for dem. 

 

C Per- Frank    25 25 28  78  1 

C Britta- Hans Kurt   50 25 19  94  2 

C Per- Michael    50 25  48  123      3 

 

B Kurt Alexander   25  40  65  1 

B Tage- Ole    75  15  90  2 

B Niels- Emil    50 25 25  100            3 

B Renee- Hans Ole   75 25 14  114             4 

B Lars- Asger    75 25  20  120             5   

 

MA Poul- Egon     1  1 1 

MA Harry-Anders    2  2 2 

MA Bjarne- Bernd    1 10 11 3 

MA Hans- Hans Jørgen  25 25 1  51 4   

MA Rene- Jørgen   Afbud 

 

Klasse M-A-B : HRK B er gjort straffri ordre 10 nr. 6. Vej nord for skolen, skulle være rade-
ret. 

Klasse C: HRK B er gjort straffri ordre 7 nr. 7. Vej nord for skolen, skulle være raderet 

Manden: "Hvis jeg døde, ville du så gifte dig igen?" 

Konen: "Det ville jeg vel." 

Manden: "Ville du elske med ham?" 

Konen: "Skat, han ville jo være min mand." 

Manden: "Ville du give ham mine golfkøller?" 

Konen: "Nej, han er venstrehåndet." 
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Gudenådalens Avis: 
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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. 

På bestyrelsesmødet hos Arne Westergaard blev  ”Hal” løbet gennemgået. Løbet har de i sin helhed væ-

ret i orden, selv om overskuddet til Hallen blev en del mindre en beregnet. Den oprettede turistklasse 

gav nogle få nye kører. 

H.C.Hansen  Bent Laursen, Hans Zink, Sev. Mogensen, Eli Dalsgård, Sv.Å. Larsen. 

  

Bestyrelsesmødet hos Egon Christensen, Mammen i sept. mdr. havde ikke meget på programmet men 

der blev atter påtænkt at lave et instruktionsløb  for nybegynder og debutanter en søndag formiddag 

med start fra BOAS klub lokale Bjerring vej. 

Det var påtænkt at der kunne samles så mange rutinerede kører at der kunne komme en med hver vogn 

som instruktør. 

Her. Juust Mortensen , Bjerring kom ind i udvalget til det nye påtænkt klubblad i stedet for Hans Zink. 

H.C Hansen, Eli Dalsgård, Hans Zink Sev. Mogensen, Bent Laursen.  

 

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

http://www.hingeauto.dk
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Aarhus Automobil Sport havde lørdag den 4. 

oktober kaldt orienteringsløbsfolket til samling, 

da det var ved at være tid til at de sidste medal-

jer kunne finde deres rette ejere. Startstedet 

var denne dag henlagt til 10-4 byggecenter i 

Hørning som i dagens anledning havde arrange-

ret blå himmel og en fint solskin. Vel ankommet 

til startstedet fik vi ordnet alt det formelle og 

var nu klar til at kæmpe om de medaljer. Der 

havde været op til flere der havde været i gang 

med beregninger på hvordan resultatlisten 

skulle se ud, men fælles for de forskellige be-

regninger var at det ville være en rigtig god idé 

at vinde denne dag. Der var 3 hold der var i spil 

til at vinde DM guld. 

Løbet startede lige på og hårdt, med rundtur i 

Hørning, i såvel villa kvarter ligeledes blev også 

industri området målt op, inden at det var tid til 

at komme en tur vest for motorvej E45 hvor 

OTK 1 ventede. To etaper med landkørsel og 

lidt bykørsel inden at det var tid til en lille 

transportetape tilbage til start/restart, her var 

det så tid til at gå om bord i rutebog 2. Rutebog 

2 startede ligeledes med lidt kørsel i industri 

området i Hørning inden at det var tid til at be-

væge sig lidt mere nordøst på, hvor Hasselager 

også lige fik et lille besøg, inden at turen fort-

satte nedover Ravnholt og Testrup. En stor gård 

i Testrup området blev også lige målt op på 

kryds og tværs, inden at det var ved at være tid 

til at finde dagens samlingssted som i dag var 

Kolt forsamlingshus. Her var det tid til at afleve-

re kontrolkort 1 inden at dagens sidste etape 

skulle køres, en lille koncentreret etape på 19 

min., så havde løbsledelsen jo også god tid til at 

regne det første kontrolkort ud. Vel ankommen 

til Kolt forsamlingshus anden gang var det bare 

at gå ombord i beregningen, her  viste det sig at 

dagens strabadser rakte til en 4. plads og sam-

let i DM turneringen rakte det til Bronze. Niels 

og Emil løb med sejren i dagens løb i B-klassen 

det er lidt ærgerligt at de ikke kørte lidt flere 

løb i årets serie for jeg tror at de ville have gode 

vinder chancer ( hvem ved måske næste år ).  I 

C-klassen blev det samlet i DM turneringen til 

Sølv til Kenneth og Frank samt til Bronze til Ni-

els Aage og Henning. Tillykke til vores medalje-

tagere i DM turneringen. 

En stor tak til Hans, Hans Jørgen, Bjarne og 

Bernd for et godt løb , hvor der var en hurtig 

beregning således at vi også denne dag kunne 

få DM afsluttet for i år. 

     Alexander & Kurt 

 

- Tjener! Drikker du?  

- Nej, det gør jeg ikke Hr.  

- Fint så sparer vi drikkepengene. 

 

- Olsen har fået fem dage at leve i.  

- Guuud! Jeg anede ikke han var syg?  

- Det er han heller ikke, men hans kone er lige 
taget på kursus i Sverige i 5 dage... 
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HUSKELISTEN: 
 
 

2. november kl. 13.00 Bil-bingo 
( se side 9) 

 
3. november kl. 19.00 November Løbet  

( se side 14 ) 
 

15. november kl. 15.30 midnight run  
( se osport.dk ) 

 
24. november kl. 19.00 Generalforsamling  

( se side 3 ) 


