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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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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 og Omegns Auto Sport 

indbyder til 

Silkeborg-løbet 2013 

Mandag den 7. oktober 2013. 

6. afd. af Klub Mesterskabet i BOAS 

TILLÆGSREGLER FOR ORIENTERINGSLØB  

Konkurrencen afholdes i henhold til reglement for Bilorienteringsløb i  

Danmark, nedenstående tillægsregler og supplerende slutinstruktioner. 

Silkeborg-løbet 2013. 

Arrangerende klub: Bjerringbro og Omegns Auto Sport. 

Løbets navn:  Silkeborg-løbet 2013. 

Type:    Åbent O-løb, 7. afd. af Klub Mesterskabet i BOAS 

Dato:    Mandag den 7. oktober 2013. 

Løbsleder:   Henning Larsen.    OF 424 

Løbsledelse:  Niels Aage Jensen. 

 

Sekretariat:  Henning Larsen. 

    Gravbækvej 8 · Virklund -8600 Silkeborg. 

    Tlf.: 8681 2822 · Mob.: 5135 2822 

    E-mail: kildsgaard@post.tele.dk 

Holdkonkurrence: Ingen 

mailto:kildsgaard@post.tele.dk
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Deltagerklasser:   Startgebyr:  Løbslængde: 

M-A-B    80 kr.   Ca. 38 km + transport. 

C     80 kr.   Ca. 35 km + transport. 

D     80 kr.   Ca. 30 km + transport. 

T     50 kr.   Ca. 30 km + transport. 

Anmeldelse:   www.osport.dk  

     eller henvendelse til sekretariatet 

Betalingsmåde:   Ved start. 

Møde/ Startsted:  Henning Larsen. 

     Gravbækvej 8 · Virklund 

     8600 Silkeborg. 

Samlingssted:   Sportscafeen 

     Virklund Fritidscenter 

     Paradisvænget · Virklund 

     8600 Silkeborg. 

 

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. 

http://www.osport.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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DM for klubhold køres lørdag 19. oktober og er denne gang med  Thy Motor Sport som ar-

rangør. LINK til tillægsregler: Klik (HER) 

Vi vil denne gang at samle et hold og kæmpe for at få guld til BOAS. Har I lyst til at deltage i 

dette arrangement hører vi gerne fra jer hurtigst muligt og senest den 5. oktober. Vi vil så 

sørge for tilmelding og betaling af startgebyr. ( Desuden betaler klubben for  forplejning 

efter løbet ).   

Tilmelding til Henning Larsen på tlf.: 8681 2822 eller E-mail : kildsgaard@post.tele.dk 

Uddrag fra holdmesterskabsbestemmelser: 

Ved holdmesterskabet består et klubhold af maksimalt 5 mandskaber fra samme stamklub. Kun klasserne: M, A, B 

og C medregnes. Deltagere fra D-klassen har mulighed for at køre C-ruten, og hermed være en del af klubholdet på 

lige vilkår.  

Højst 3 mandskaber er tællende fra hvert klubhold. En klub kan anmelde mere end ét klubhold. 

Klubben anmelder klubholdene. Sammen med anmeldelsen skal den anmeldende klub oplyse navnene på og delta-

gerklasser for de mandskaber, der deltager på de enkelte klubhold. Et mandskab skal deltage i den mesterskabsklas-

se, der er afkrydset på licensen. Hvis en deltager har deltaget i tre mesterskabsløb i en højere deltagerklasse i den 

pågældende sæson, er denne klasse dog gældende.  Et mandskab kan også frit anmeldes i en højere klasse. 

http://tmsk.dk/joomla/images/2013/O-lob/tillgsreglersammen.pdf
http://www.sak-motorsport.dk/images/stories/dokumenter/vejsport/Stevns_Treg.pdf
mailto:kildsgaard@post.tele.dk


 

Byggecenteret Bjerringbro · Heimdalsvej 1 · 8850 Bjerringbro  

86 68 25 44  · www.stark.dk 



 

Lørdag den 7 September drog vi mod Nordjylland for at deltage i dette løb vi var 3 hold som mød-
tes i klublokalet kl. 12.00 for at følges ad der op af vi drog af sted for at holde rast lige før Lim-
fjords tunnellen med medbragte madpakker og blommer samt kiks som vi fortærede inden turen 
gik videre mod Brønderslev hvor startstedet var henlagt til Cartec bilcenter hvor der skulle afreg-
nes for startgebyr samt mad efter løbet, derudover fik vi udleveret startnumre som skulle sættes i 
bilerne. 

Vi startede 15.44 med en transport etape til Restart som  lå et stykke mod vest herfra gik det el-
lers løs på selve løbet med gode forbi kørsler og retnings angivelser med fine gårde og andet som 
skulle køres gennem inden turen gik mod Øster Hjermitslev hvor man skulle ind omkring endnu et 
par gårde. Turen gik ud mod Vibsig og Hybjerg Huse hvor vi mødte OTK 1. Etape 2 startede med 
igen at skulle ud over et par markveje inden vi igen fik fast grund under dækkene, her var der så 
lige en gård der skulle måles op på kryds og tværs så gik turen videre til selve Stenum by hvor vi 
overså et skilt og glemte at køre en ankomstretning færdig så det var 2 manglende inden turen 
gik til Tømmeby og Tise hvor vi igen fik en masse god orientering inden vi kom til OTK 2 hvorfra vi 
skulle køre en transport etape til Vrensted hvor vi fik udleveret køre ordren til den næste Etape 
der var kun 2 sider så det var nok hurtig over stået men vi blev klogere for der var et ringe mark-
veje hvor man hele tiden skulle passe på. Vi regner med det gik for vi kører da endnu videre til en 
større gård som skulle måles op på kryds og tværs inden vi kom tilbage til den samme tidskontrol 
som hvor vi var ved starten på denne etape, herfra skulle vi igen køre en transport etape til Ing-
strup hvor vi fik udleveret den sidste køre ordre til at komme på landet igen med en del dårlige 
veje  og ellers god orientering inden vi mødte slut kontrollen  hvorfra der var transport til Skovhu-
set i Saltum hvor aftensmaden ventede og det var jo Stegt flæsk og persillesovs. 

Et godt løb med en passende sværhedsgrad og stort tillykke til  Kurt og Alexander med Danmarks 
Mesterskabet samt godt scoret af point til klubholdet som denne gang bestod af Tage og Ole, Ni-
els Aage og Henning samt undertegnede med frue. Vi ses igen til DM den 12 Oktober. 

 

Britta og Hans Kurt.     



 

 

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 

—  Skal vi ikke snart arrangere et oriente-

ringsløb igen? 

—   Nej ikke før vi har de sidste otte i mål 

fra sidste år ... 
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Blev afviklet mandag d. 23. september 2013, med John Knudsen og Lars Vinther som løbsleder. 

Løbet startede på Ring Djursland og derefter til Drammelstrup og Nygårde hvor der blev kørt en del rundt om forskellige 
bygninger og gårde. 

Videre til Balle Kær og Lykkesholm, en stor gård med en masse bygninger der kunne køres omkring. Herefter lidt rundt i om-
rådet, inden det gik hjemad og rundt om Langballegård og til slutkontrollen øst for Tirstrup. Herefter retur til Ring Djursland, 
hvor der var kaffe og ” madder” og med en rigtig god stemning blandt de 15 deltagende hold. 

Stor ros til John og Lars for et godt løb, til en hverdagsaften. 

 

Niels Aage og Henning 
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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. 

bjerringbro@profiloptik.dk 

BANEGÅRDSPLADSEN 10  ·  8850 BJERRINGBRO 

TLF.  86 68 33 77  

http://www.hingeauto.dk
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Mandag den 2. september var der kaldt til samling i BOAS igen, det var med Tage og Ole som rutelæggere. Det var 

med start fra Stark i Bjerringbro, så mon ikke at der var lidt der måtte virke bekendt? Vi  startede lige på og hårdt 

med at køre rundt på Starks oplagringsplads og en enkelt tur ind gennem den ene hal kunne det da også lige blive 

til inden at turen gik videre rundt i Sønderbro, inden det lige tid til en HTK som var bemandet at Mogensen junior. 

Herefter var det tid til lige at kikke forbi formanden (han var ikke hjemme— gad vide hvad han laver sådan en man-

dag aften?) videre til Bjerring og noget landkørsel omkring Bjerring Hede og så gennem Dalsgårde inden det igen 

var tid til en HTK denne gang med Preben der gav den som mister klokken. Nu var det ved at være tid til at måle 

Mammen op, herefter gik turen ud gennem Korreborg  hvor der skulle findes nogle ORK inden det igen var tid til at 

stifte bekendtskab med en HTK denne gang bemandet af Kurt fra KOM. Herefter var tid til at kikke Vejrumbro lidt 

efter inden at det var  tid til at finde tilbage til Kurt igen denne gang som slutkontrol. Nu manglede bare turen hjem 

til Hjermind Gl. Skole hvor Myrna ventede med franskbrødsmadder og lagkage. Strimlen blev rettet og der var kun 

tiden der kostede denne mandagsaften så det må vist siges at være bestået. 

En STOR TAK til Tage og Ole for et godt og reelt løb og vi ser frem til næste gang at de byder op til ”dans”, også en 

STOR TAK til Myrna for god forplejning. 

          Alexander og Kurt 
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Vi siger tillykke til alle som har været med til at køre mesterskabet hjem til BOAS, det er rigtig flot gået med 

maksimum point og så allerede inden sidste afd. af årets mesterskaber løber af staben. 
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HUSKELISTEN: 
5. oktober HUSK tilmelding til HOLD DM 

 
7. oktober kl. 19.00 Silkeborg-Løbet 2013 

( se side 4-5 ) 
 

12. oktober kl. 14.00 Hornsyld Bilcenter Løbet DM6/JFM5 
( se side 13 ) 

 
19. oktober kl. 14.00 HOLD DM 

( se side 8-9 ) 
 

28. oktober kl. 19.00 DJF 8 Randers 
(Se side 18 ) 

 
3. november Bilbingo 

( se side 3 ) 
 

4. november kl. 19.00 november løbet 
( Mere i næste nummer af BOAS-nyt ).  


