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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


 3 

 

 

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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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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Lørdags den 6. september var vi ude og kø-

re løb i BOAS. Vi startede på torvet ved Spa-

rekassen Kronjylland, fik udleveret en pose 

med lidt godt i, samt en køreordre til re-

start. Her sendte Per og Anne Grete os af-

sted.  5. ordre, vi skal ud mellem 4. og 5. 

træ, resultat en skæv, vi skulle have målt fra 

et havehegn!. Videre til nordlige Bjerring-

bro, Hjermind, nord for Hjermind skov. Her 

skulle vi have vendt om et træ i en gårds-

plads og kørt tæt på gården bagved, en 

manglende, en skæv. Så en lille tur i Hjer-

mind skov og til OTK 1. Så en tur til Rønge. 

Sønder Vinge. Her kørte vi ikke nærmeste 

vej til punkt på udklip. en manglende, en 

skæv. Her skulle vi vel have rabat. OTK 3 lig 

med Preben. En lille etape i Vinge tilbage til 

Preben. Her blev vi straffet for at have et Z, 

der skulle have været et X. Vi har X på vores 

kontrolstrimmel. Fejl overførsel af mig, eller 

fejl aflæsning af løbsledelse? Det var så slut 

på Kurts afdeling. En køreordre med en god 

blanding af kortudklip i forskellige størrel-

ser, skitser, retningspile og køreordrer på 

kort. Et rigtigt godt løb med mange gode 

finter og på gode veje.                                                                                                                                    

Så var der strække ben/tisse pause ved Lan-

gå-Bilsyn.                                              God ide.                                                                                         

Her fik vi udleveret rutebog 2. Startede med 

en tur rundt i industriområdet i nordlige 

Langå. Til Dagsvad, Her overså jeg en sort 

vej på løbskortet. Videre til Langå mark. Her 

kørte vi bag om en halmballe, det skulle vi 

ikke. Skiltet blev senere slettet. Derpå til 

Langagergård, efter den troede vi at en vej 

var flyttet, en skæv. Så noget nemt tilbage 

til Langå. Her kørte vi lidt rundt og endte 

ved Langå-Bilsyn. Etape Langå. Her mangle-

de en retningspil på ca. 25 m før man kunne 

starte med ordre nr. 1. Igen lidt rundt i Lan-

gå, her overså vi et skilt, til Nørskov gård. 

Her gik det helt galt. 7 manglende/skæve 

skilte på et udklip og et rubrikkort! Der var 

for øvrigt et H som var så dumt skiltet at vi 

tog den 2 gange som skæv. Vi mener man 

skulle køre ind og ud mellem skiltene for at 

få 118 m hen til vej-T. Videre til Væth hvor 

vi henter et skævt S. Til slut til Ørum kirke 

hvor vi lige skulle bag om en sten inden slut-

kontrol. Det var Per og Anne Grete som var 

flyttet fra restart. Det var så slut på Franks 

afdeling. Der var også flere gode finter og 

gode veje.    

Derpå til Lyngåhus. Her fik vi noget godt 

mad og en kold øl.                                                                              

Tak for et  rigtigt godt løb, men hvor var jeg 

træt da vi kom til mål. 

      Emil. 
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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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Ejvind Møller Jensen 

Den 25. august 2014 fik Ejvind fred efter lang tids sygdom, 74 år gammel. 

Jeg har lovet at skrive et stykke til klubbladet om nogen af de oplevelser,  jeg har haft sammen med Ejvind. 

Ejvind var formand for BOAS i 17 år, hvor jeg var kasserer en del af årene. Jeg lærte Ejvind at kende som en meget pligt-

opfyldende kammerat. Var der nogen der skulle udføre et stykke arbejde for klubben, og de ikke fik det gjort, så gjorde 

Ejvind det selv. 

Jeg er nok den der har kørt flest løb sammen med Ejvind. I starten af 70 erne kørte vi mange løb. I 72 blev vi da også 

unionsmestre i juniorklassen. 

Vi havde mange oplevelser under løbene. I 72 var vi i SOMS og køre et meget svært UM løb. Vi startede i militærets 

øvelsesterræn syd for Holstebro, og blev så flyttet til Klosterhedens Plantage. Her fandt vi bl.a. baglæns ind på et kort-

udklip, fandt ud på en grusvej mellem nogen grene, vendte og kunne ikke finde ind på ruten igen. Senere hængte Peu-

geotten på maven da vi kørte ind på et fejl spor, vi løftede den med donkraften og smed græstørv i hullerne og efter en 

halv time  kørte vi igen, vi var lige ved at opgive, men heldigvis blev vi ved og fik en andenplads. I RMK kørte vi et løb 

hvor Ejvind sagde " her holder en tidskontrol", "ham skal vi ikke have nu". Det skulle vi nu alligevel have haft, der var en 

linie under rubrikkerne, som jeg sprang over. Så det kunne jeg også dengang. I et løb i SOM havde Ejvind lige købt en 

Peugeot 104, den plantede vi i en møddingspøl, med en masse besvær fik vi den fri igen. I lang tid derefter stank den 

når den blev varm, så Ester skældte ud. I et løb i KOM som Anders Fisker havde lavet, startede vi midt i feltet, nåede 

som de første ind i Gern plantage, kørte ind ad et forkert spor, satte os fast og snart vrimlede det med biler omkring os, 

den aften havde vi ikke heldet med os. I 72 var vi i MMS og køre UM. Vi kørte bl.a.  i Legindbjerge  Plantage. I et vejsam-

menstød var der et spor der var meget svær og finde, senere kom vi tilbage til det samme vejsammenstød, da stod Al-

fred Dyrmose og pegede på sporet for et SOMS hold.  Hold op, hvor Ejvind skældte Dyrmose ud, da vi kom i mål, det var 

sjældent Ejvind blev vred, men det kunne ske. 

I en del år var BOAS materiellet samlet ved Ejvind. Engang vi trykkede køreordrer var Morten inde ved os, pludselig be-

gyndte han at græde, han havde fået en finger i klemme i trykkemaskinen , så der blev pludselig travlhed med at trøste 

og forbinde drengen. 

Jeg vil slutte med et æret  være Ejvinds minde og tak for rigtig mange gode timer sammen. 

Emil 
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Bjerringbro og Omegns Auto Sport 

indbyder til 

Silkeborg-løbet 2014 

Mandag den 6. oktober 2014. 

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. 
Arrangerende klub: Bjerringbro og Omegns Auto Sport. 

Løbets navn:  Silkeborg-løbet 2014. 

Type:    Åbent O-løb, 6. afd. af Klub Mesterskabet i BOAS 

Dato:    Mandag den 6. oktober 2014. 

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     100 kr.   Ca. 38 km + transport. 

B     100 kr.   Ca. 38 km + transport. 

C     100 kr.   Ca. 35 km + transport. 

D     100 kr.   Ca. 32 km + transport. 

T     50 kr.    Ca. 30 km + transport. 

Anmeldelse:   www.osport.dk  

     eller henvendelse til sekretariatet 

Betalingsmåde:   Ved start. 

Møde/ Startsted:  Shell Cafeteriet Rodelund. 

     Rodelundvej 14 

     8653 Them. 

Samlingssted:   Shell Cafeteriet Rodelund. 

     Rodelundvej 14 

     8653 Them. 

 

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. 

     Løbet er årets Wahlsted-løb og dvs. at der køres om Wahlstedspokalen, 

     som tildeles det BOAS hold med færrest stafpoint, uanset hvilken klasse de 

     kører i. 

BEMÆRK:    Der kan købes franskbrødmadder til 15 kr. pr. stk.  ( ost eller rullepølse ) 

     ved samlingsstedet og de skal bestilles ved tilmelding. 

http://www.osport.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  



 

Referat fra bestyrelsesmøde mandag 15. september 2014 hos Kurt Rasmussen Skovvangsvej 6 · 8450 Hammel. 

Tilstede: Hans Kurt Nielsen, Frank Kjeldsen, Henning Larsen, Preben Nielsen og Kurt Rasmussen. 

1. Sidste mødes referat. 

 Referat godkendt og underskrevet. 

2. DM / jubilæumsløbet. 

 Vi er godt tilfredse med forløbet, STOR tak til sponsorer, lodsejere og hjælpere for uden dem var det 
ikke muligt at gennemføre et sådant arrangement. Kassereren siger at økonomien ser fornuftig ud. 

3. Næste års løbskalender. 

 Der er ansøgt om den første mandag i månederne: marts, april, maj, juni, september og oktober. 

4. Løbsledere. 

 Hans Kurt meddeler at han ønsker et sabbat år, Kurt prøver at kontakte Ole/Tage og Emil, Frank tager 
kontakt til Kenneth for at høre om han vil firsøge sig med et lille løb. Kurt kordinerer løbene. 

5. Bebudet huslejestigning i Hjermind Gl. Skole. 

 Vores husleje bliver sat op til i alt 2400,- om året. 

6. Bilbingo. 

 Hans Kurt køber præmier og laver ruten, Kurt laver indbydelse til klubblad. 

7. Løbslederkursus 2015. 

 Vi afventer sagens gang. 

8. Økonomi. 

 Ser fornuftig ud. 

9. SuperBrugsen støtter lokalt (er det noget for os). 

 Henning undersøger sagen. 

10. Fit Deal Viborg Kommune. 

 Henning følger op på sagen. 

11. Conventus Viborg Kommune. 

 Hans Kurt har tilmeldt os. 

12. Lave en dag / aften for medarbejdere i Sparekassen Kronjylland - SuperBrugsen. 

 Vi vil lave en aften for dem til foråret hvor der vil blive lavet en begynder rute. 

13. Generalforsamling 24. november 2014. 

 På valg en Frank & Preben. Hans Kurt står for ind af lidt mad, Kurt laver indbydelse til klubblad. 

14. Hvordan går det med Point-s aftalen? 

 Vi afventer svar fra Point-s 

15. Eventuelt. 

 Under kaffen 

          Ref.: Kurt 

Bjerringbro og Omegns Auto Sport  

Formand: Hans Kurt Nielsen · Vestervang 7 · 8850 Bjerringbro 

Tlf.: 2849 8850 E-mail: h-k-nielsen@bknet.dk www.team-boas.dk 

mailto:h-k-nielsen@bknet.dk


 

Mandag den 22. September var der atter kaldt til samling I Den Jyske Femkant turnering , denne 

gang var det John og Lars fra Djursland der havde været ude at finde veje I det danske som-

mervejr. Vi lagde ud med at måle Trustrup op på kryds og tværs, herefter var det  et par af de 

store gårde på Djursland der lavde areal til at orienterings folket kunne blive udfordret, og det 

gjorde de godt både gårdene og løbslæggerene. Nu var turen kommet til at vi  skulle til Homå 

hvor OTK 1 befandt sig, byen blev også lige tjekket ud inden at det var tid til at benytte samme 

OTK igen, turen fortsatte mod Ålsrode hvor Slut Kontrollen befandt sig. Vi nåede det lige inden 

at respittiden var opbrugt. Nu manglede der bare en transportetape til Ring Djursland, hvor der 

ventede en kontrolberegning og et par franskbrødmadder inden at turen gik hjemover igen. 

STOR tak til John og Lars for et godt løb, det passede lige til en mandag aften, der var lidt til alle 

og vi fandt målet i god tid.     Alexander & Kurt 

Byggecenteret Bjerringbro · Heimdalsvej 1 · 8850 Bjerringbro  

86 68 25 44  · www.stark.dk 
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En fyr og en pige holder på en parkeringsplads en sen aften. Drengen begynder blidt at nusse pigens hår, men bli-
ver stoppet af hende. "Jeg ved godt jeg burde have sagt det noget før, men jeg er faktisk luder og skal have 200 kr. 
for sex."  

Drengen betaler modvilligt. Efter sex og en cigaret, sidder fyren bare på førersædet og kigger ud af vinduet. 
"Hvorfor kører vi ikke?", spørger pigen. - "Jeg ved godt jeg burde have sagt det noget før, men jeg er faktisk taxi-
chauffør og taxameteret står på 300 kr."  
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Lørdag den 6. september havde Bjerringbro og 
Omegns Auto Sport hidkaldt hele  bilorienterings
-danmark til 5. afd. af DM. Løbet startede ved 
Sparekassen Kronjylland I Bjerringbro. I 
anledning af det smukke sensommervejr havde 
man lånt byens torv til udskænkning af kaffe og 
andre gode sager. En festlig start. Tak til 
Sparekassen Kronjylland. 

Efter en kort transportetape var der straks nok at 
se til for både kører og observatør. En tilladelse 
til at køre i Hjermind Skov blev udnyttet af løb-
sledelsen på bedste vis, så alle hold fik strafpoint. 

Videre gik det over Rønge og Sdr. Vinge. Før Sdr. 
Vinge stiftede vi bekendtskab med en 
juletræsplantage og mange andre gode til-
ladelser - igen strafpoint til alle- det kunne sim-
pelthen ikke lykkes for os at holde tiden, vi blev 
mere og mere bagefter og et par fejlkørsler blev 
det også til. 

En pause ved Langå Bilsyn gjorde godt og der var 
igen kræset for deltagerne med drikke og lidt  
sødt til ganen. Super. 

2. halvdel af løbet startede med en landetape 
nord og vest for Langå. Igen kunne vi ikke holde 
tiden og et par fejkørsler blev det også til. Dem 
må jeg jo nok tage på mine skuldre, sov i timen. 

Videre med en rundtur i Langå, derefter til Væth, 
hvor alle deltagere blev stillet på store opgaver- 
der er mange veje i Væth. Målkontrollen var 
placeret på Ørum Kirkes P-plads. Her  skulle man 
holde tungen lige i munden. Mange kørte forkert 
mindre end 50 m fra mål. 

Samlingsstedet var henlagt til Lyngå Hus, der 
serverede en velsmagende aftensmad, medens 
ventede vi på resultaterne. 

Lars og Asger vandt suverænt B-klassen og bejler 
nu for alvor til DM- og JFM titlerne. I A klassen 
blev Michael og Jens nr. 9 og dermed er deres 
rolle i DM udspillet, men de har stadig en 
medaljechance i JFM. Også i A-klassen blev Harry 
og Anders nr. 3 og bedste jyske hold. Det betyder 
stadig en medaljechance i DM og store 
muligheder i JFM, hvor holdet inden de 2 sidste 

afdelinger ligger på 1. pladsen. KOM vandt denne 
afd. af JFM for Klubhold. 

Et rigtigt flot og godt arrangement af BOAS. Som 
deltagerne efter løbet udtalte: En stor skam at 
BOAS så sjældent laver et mesterskabsløb. Det 
synes jeg også de skal lave om på. 

Stor tak til Kurt – Alexander - Frank og Kenneth. 

        
   Anders Fisker 

Sparekassen Kronjylland Løbet 

Indlæg tilsendt af Anders Fisker: 
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Lørdag den 28 Juni skulle vi atter mø-
des hos Frank Kjeldsen i Trustrup for 
at afholde dette der var desværre ikke 
den store opbakning til dette, men vi 
blev først sendt rundt i området Øst 
for Trustrup med en opgave hvor vi 
skulle finde husnumre og gård navne 
samt se på en del kirker både med 
bygge år og åbningstider inden vi kom 
i skoven til et lille fod orienterings løb 
hvor også kaffen ventede. Herfra gik 
turen videre mod godset hvor vi skulle 
køre mod pinden med bilen både for-

læns og baglæns og lige igennem to 
pinde for at se bedømmelsen af bilens 
bredde hvor Kurt var tættest på uden 
at røre. Da dette var overstået skulle vi 
hygge os i haven inden vi grillede og 
med en ny grill mester i år lykkes det 
alle at blive mætte og få stillet tørsten. 
En stor tak til Bente og Frank for en 
hyggelig dag og aften. 

 
Hilsen Britta og Hans Kurt. 
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Dette løb startede i Lime med Renee 
og Hans Ole som løbsledere og vi 
startede med en lille byrundtur inden 
turen gik mod Mygind hvor vi kom 
rundt om et par gårde hvor vi havde 
været før så en tur på landet inden vi 
kom retur til Mygind og rundt om de 
samme gårde en gang til inden turen 
gik mod Lemmer og Skørring hvor vi 
også lige skulle rundt et par gange in-

den turen gik over Kalbæk  og Fårup 
tilbage til Lime inden vi sluttede af 
med et par rundture ved en stor gård i 
nabo til Hans Ole`s husmands sted 
hvor der var kaffe i laden et lille godt 
løb hvor man dumpede i de rigtige 
steder og fik mange strafpoint. 

 

Britta og Hans Kurt. 

Hvis du havde købt for 10.000 kr aktier i Roskilde Bank for et år siden 
ville du have 64 kr i dag. 
 
Hvis du havde købt for 10.000 kr aktier i Bonusbanken for et år siden ville 
du have 206 kr i dag. 
 
Hvis du havde købt for 10.000 kr aktier i Nanocover for et år siden ville du 
have 791 kr i dag. 
 
Hvis du havde købt 2.667 stk. "Dansk Pilsner" for 10.000 kr i Fakta for et 
år siden og drukket dem, ville du kunne få 4.666 kr for de tomme flasker og 
kasser i dag 

Stof til eftertanke: 



 20 

 

Blev afviklet lørdag d. 23. august 2014 med start ved Statoil Servicenter i Ulkær nord for Vejle. 

Løbet var 3. afdeling af JFM. Kort efter start fik vi ” En Bernd special” på et græsareal, hvor områ-
det blev gennemkørt på kryds og tværs. Herefter gik løbet over Sindbjerglund, Nyborg ( ikke på 
Fyn) og til Ølholm og Uldum, hvor vi fik set Lars Larsens lager fra en lidt anden side. Fin oriente-
ring hele vejen, hvor man skulle have styr på startpunktet, ellers fik vi problemerne senere. Her-
efter videre til Lindved, hvor der var lidt bykørsel. Sluttelig tilbage til startstedet, hvor vi aflevere-
de kontrolkort 1, inden vi fik 15 minutters kørsel ind imod Vejle. En rigtig god ide, at få afleveret 
kontrolkort 1, så beregningen kan komme i gang. Derved er slutberegningen næsten klar når vi 
kommer til mål. Et rigtigt fint løb med stafpoint til alle. 

Resultatmæssig blev det også en fin dag for BOAS, med en 1. plads til Kenneth og Frank i C klas-
sen, og en andenplads til Niels Aage og Henning i samme klasse, samt  en 2. plads til Tage og Ole i 
B klassen og en 6. plads til Kurt og Alexander også i B klassen. 

Desuden vandt BOAS sikkert holdkonkurrencen foran Kjellerup og Århus, om JFM denne efter-
middag. 

Stor tak til Bjarne og Bernd. En skam at der ikke var flere end 20 hold ude at køre dette løb. 

 

Niels Aage og Henning. 

 

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 
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Generalforsamlingen21/2 1965 mødeantal ca. 50. Til dirigent valgtes lære H.J. Andersen. Formanden aflagde beretning over 

året der jo havde været en særdeles glædelig overraskelse, hvad gennemgang af de afholdte løb viste, med deres meget store 

deltagerantal. Pøt Mølle aften og juletræ havde været gode arrangementer til afbrydelse af løbsrækken. Formanden påtalte 

også tanken med løb til fordel til Bjerringbro Hallen, hvor overskuddet skulle gå ubeskåret til denne sag.  

Angående klublokalet på Bjerringvej blev der nævnt, at  de der evt., var interesserede gerne måtte møde op og hjælpe. Kasse-

ren Hans Zink oplæste regnskabet der balancerede med kr. 21.817,48 og viste et overskud på kr. 1618,91, hvilket vi må være 

glade ved, da et økonomisk rygstød altid er godt i en ny klub. Regnskabet godkendtes.  

Ved punkt 5 der indeholdt ændring af paragraf 8 og 11. Paragraf 8:. Klubbens regnskabsår har til nu, fulgt ferieåret og skulle nu 

følge året 1/1 til 31/12. Paragraf 11:Generalforsamlingen afholdes senest den 15. februar. 

På valg i bestyrelsen: 

Eli Dalsgaard    genvalg 

Bent Laursen    genvalg 

H.C. Hansen    genvalg 

J.E. Andersen    1.suppleant. 

Arne Johansen   2. suppleant. 

Orienteringsudvalget:  

H.J. Andersen    K.E.Barslund 

Egon Christensen   genvalg 

Knud Laursen    1. suppleant. 

Just Mortensen   2. Suppleant. 

Klubbens  medlemstal på nuværende tidspunkt 203 medlemmer. 

Eventruelt: Kontingent under løbet til fordel for Bjerringbro hallen vil blive forhøjet kr.5,00. 

Dirigenten takkede for god ro og orden og den første generalforsamling i klubbens levetid var til ende. 

Sv.Å. Larsen, H.C.Hansen, Hans Zink, Sev. Mogensen, Bent Laursen, E. Dalsgaard 

 

Den 10/4  afholdtes bestyrelsesmøde hos Bent Laursen. Det blev bestemt at der ved det næste løb der skulle afholdes til fordel 

for Bjerringbro Hallen skulle åbnes en turistklasse med meget let orientering  så evt. interesseret uden medlemskort eller for-

udsætning af nogen art kunne fuldføre denne klasse. Tilbud skulle indhentes for klistermærke til på klæbning  af deltagerne 

vogne. 

Indbydelse og avertering skulle bl.a. foregå ved adresseløse folder med en tegning af hallen på forsiden og 2 annoncer a` kr 

75/00 på bagsiden. En annonce ville indrykket med en opfordring til forretningsfolk om at give præmier, der ville blive uddelt 

mellem kørerene ved lodtrækning. 

Ser.Mogensen, H.C. Hansen, Bent Laursen, Hans Zink. 

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

4. oktober kl.14.00 10-4 Byggecenter Løbet DM6-JFM5 
( se osport.dk ) 

 
6. oktober kl. 19.00 Silkeborgløbet KM6 i BOAS 

( se side 8-9 ) 
 

18. oktober Vendsyssel Rundt JFM6 
( se osport.dk ) 

 
25. oktober FDM DASU Classic 

( se osport.dk ) 
 

2. november Bilbingo 
( se side  3 ) 

 
3. november November-Løbet DJF9 

( se side 16 ) 

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. 


