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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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Dansk Historisk Motor Club (DHMC) var den 
29. juni 2013 vært for 12. udgave af det traditi-
onsrige Classic Car Challenge for ældre biler, 
der udover at være 3. afdeling af FDM DASU 
Classic også var en afdeling af den Nordiska 
Regularitycup inden for historisk pålideligheds-
rally. Løbet havde tiltrukket en del udenland-
ske deltagere fra Norge, Sverige samt Tyskland. 

Et historisk pålidelighedsrally består kort be-
skrevet af lettere kortlæsning, svarende til den 
type køreordrer med indtegnede punkter, der 
skal tilkøres i rækkefølge, og som vi oftest mø-
der i C – klassen i bilorienteringsløb, krydret 
med indlagte etapeafsnit, hvor vi skal køre så 
tæt på en angivet gennemsnitshastighed som 
muligt. Det er præcision og ikke hastighed der 
er afgør placeringerne. På disse etapeafsnit 
straffes afvigelser fra gennemsnitshastigheden 
med 1 strafpoint pr. sekund man kommer for 
tidlig eller for sent til de hemmelige tidskon-
troller. Skal man gøre sig gældende i expert-
klassen betyder det som hovedregel, at vi helst 
ikke skal have en afvigelse på mere en 1 se-
kund pr. hemmelig tidskontrol. Kravene til nøj-
agtighed er ikke nær så stor i Sports- og Tou-
ringklassen. Der er til gengæld god tid til at ind-
lægge ruten inden selve løbet starter, idet vi 
som hovedregel får udleveret rutebogen 45 til 
60 minutter før den tildelte starttid. 

Flere fra BOAS har efterhånden stiftet bekendt-
skab med historisk pålidelighedsrally. Med risi-
ko for at glemme nogen så har Tage, Ole, Per, 
Frank, Niels Aage, Kurt og Henning allerede 
deltaget i 1 eller flere løb, og skulle andre af 
klubbens medlemmer få lyst til at prøve denne 
gren af motorsporten, så må I endelig sige til. 
Vi deler gerne ud af vor viden om denne løbs-
form, og stiller gerne op til en instruktionsaften 
eksempelvis i klublokalerne, hvis der skulle væ-
re ønske blandt klubbens medlemmer herom.  

En af de afgørende forskelle på orienteringsløb 
og historisk pålidelighedsrally er den gode og 
afslappede stemning før, under og efter løbet. 

Har man spørgsmål eller er man i tvivl om hvil-
ken rute, der er den rigtige, så spørger man 
blot nogle af de andre deltagere uanset om 
man er konkurrent eller ej. Der er, som Hen-
ning på et tidspunkt udtrykte det så rammen-
de, ”ingen ævl og kævl som man somme tider 
kommer ud for under og især efter et oriente-
ringsløb” og man kan ikke protestere mod no-
get. Den mulighed er bevist ikke taget med i 
reglementet. 

Med udgangspunk i Vejen havde Luffe kompo-
neret en afvekslende rute i det syd- og sønder-
jyske område. Løbet havde en samlet længde 
på godt 220 km fordelt over 90% på asfaltveje 
og 10% på gode og jævne grusveje. Normalt 
plejer frontplaceringerne ikke mindst i expert-
klassen, at blive afgjort på fighten på sekund-
etaperne, men i år havde Luffe lidt usædvanligt 
også indlagt nogle gode orienteringsfinter i ru-
tebogen. Det er virkelig noget som vi 4 sætter 
stor pris på, og i løbet i Vejen var det et stykke 
af vejen medvirkende til at styrke vore place-
ringer i klasserne. 

 

Poul og Egon i deres velkendte Toyota Starlet 
fra 1982 gentog triumfen fra sidste år ved både 
at vinde expertklassen og generalklassementet 
blandt de historiske biler. Det blev til en samlet 
afvigelse på 32 strafsekunder til Poul og Egon, 
hvor hovedparten blev samlet op under en fejl-
kørsel på et fabriksområde i udkanten af Ve-
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jen. Nr. 2 i klassen havde 35 strafpoint og nr. 3 

havde 38 strafpoint. Så til trods for løbets ori-
enteringsfinter blev det et tæt opgør. 

 

I den åbne klasse lykkedes det Rene og Jørgen 
at holde Subaru´en på sporet hele vejen og det 
blev til en klassesejr med en samlet afvigelse 
på 13 strafsekunder. Vi to hold, der var alene 

om at repræsentere BOAS denne dag, var sam-
tidig nogle af de få som havde fundet samtlige 
rutekontroller undervejs på de 220 km. 

Vi fejrede sejrene på samme måde som sidste 
år, idet vi på hjemturen lagde vejen forbi den 
sidste del af sommerfesten i BOAS. Og hvilken 
modtagelse vi får – vi er dårlig nok trådt ind af 
stalddøren før grillmester Kurt springer op af 
stolen og sørger for at der fluks bliver serveret 
lune asparges rullet med bacon og varme pøl-
ser i rigelige mængder - og værten sørger for at 
vi bliver præsenteret for et bredt udvalg af 
drikkevarer. Der skal fra os fire lyde en stor tak 
for den måde I altid har taget imod os, om det 
er som sent ankomne gæster til sommerfesten, 
andre af jeres arrangementer eller som med-
lem af klubben i almindelighed. Det er impone-
rende at I gider holde en fest kørende til vi 
kommer forbi. Tusind tak for det til alle i klub-
ben. 

Jørgen 

 

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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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


 6 

 

Bjerringbro og Omegns Auto Sport 

indbyder til 

Stark-Løbet 2013 
Mandag den 2. september 2013 

6. afd. af Den Jyske Femkant. 

5. afd. af Klub Mesterskabet i BOAS. 

Byggecenteret Bjerringbro · Heimdalsvej 1 · 8850 Bjerringbro  

86 68 25 44  · www.stark.dk 
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TILLÆGSREGLER FOR ORIENTERINGSLØB  

Konkurrencen afholdes i henhold til reglement for Bilorienteringsløb i  

Danmark, nedenstående tillægsregler og supplerende slutinstruktioner. 

Stark-Løbet 2013. 

  Arrangerende klub: Bjerringbro og Omegns Auto Sport. 

  Løbets navn:  Stark-Løbet 2013. 

  Type:    Åbent O-løb. 

      6. afd. af Den Jyske Femkant. 

      5. afd. af Klubmesterskabet i BOAS. 

  Dato:    Mandag den 2. september 2013. 

  Løbsleder:   Ole Pedersen    OF 423 

  Løbsledelse:   Tage Mogensen 

  Sekretariat:   Ole Pedersen 

      Ulstrup Skovvej  · Sdr. Vinge · 8860 Ulstrup 

      Tlf.: 2043 3173 · E-mail: olebechmann@privat.dk 

  Holdkonkurrence:  Ingen 

  Deltagerklasser:  Startgebyr:  Løbslængde: 

  M-A    80 kr.   Ca. 38 km  

  B    80 kr.   Ca. 38 km  

  C    80 kr.   Ca. 35 km  

  D    80 kr.   Ca. 33 km  

  T    50 kr.   Ca. 25 km  

  Anmeldelse:  www.osport.dk   eller henvendelse til sekretariatet 

  Betalingsmåde:  Ved start. 

  Mødested:   Stark Bjerringbro 

      Heimdalsvej 1 · 8850 Bjerringbro 

  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.  

  BEMÆRK:   For at kunne holde de sædvanlige lave BOAS-priser er det blevet be- 

      sluttet, at mad skal bestilles ved tilmelding, så vi kan undgå at købe for 

      meget ind.  

mailto:olebechmann@privat.dk
http://www.osport.dk/
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Blev afviklet mandag d. 26 august 2013, med Hans Ole Nielsen som løbsleder. 

Løbet startede med lidt bykørsel i Mørke ( dog skal siges, at det stadig var lyst på det tidspunkt) 

Herefter videre til Bale og Ommestrup. Vi fandt hurtigt ud af, at det gjaldt om se på signaturen, om der 
skulle køres tæt på, eller uden om skiltet. 

Herefter vendte vi tilbage til ” Mørke Industri” hvor vi fik meget godt orientering. Herefter kørte vi til 
Dagstrup, hvor vi fik en tur op, hen og tilbage igen i et stort støvsky, og hvor nogle personer fik deres 
aftentur med deres hunde ødelagt af larm, støv mv. 

Herefter var det ” hjemad” igennem Hvilsager Skov og til mål hos Hans Ole i Hejlskov. 

Det var et rigtigst godt løb, hvor man på resultatet kunne se, at deltagerne fik rigtig mange ” skæve skil-
te”.( Der skal dog  siges at skiltene stod lodret). 

Stor tak til Renee og Hans Ole for et rigtigt fint løb, som ikke blev ødelagt af en masse ævl bagefter. 

Dejlig lokale der blev brugt til afslutning af løbet, med en fin stemning, som havde 15 hold som deltage-
re. 

      Niels Aage og Henning 
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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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TILLÆGSREGLER FOR ORIENTERINGSLØB 

Konkurrencen afholdes i overensstemmelse med Reglement for bilorienteringsløb i Danmark, 

nedenstående tillægsregler samt slutinstruktioner. 

ARRANGERENDE KLUB:  KDAK sport Nordjylland 

Løbets navn:    Vendsyssel Rundt 

Type:     Åbent O-løb Dato: 7. september 2013 

OFFICIALS: 

Løbsleder:    Verner Hald Officialskategori: OF 423/OF 413 

LØBSLEDELSE:   Henrik Jørgensen OF 423/OF 413 

    Erik Hald OF 423 

    Poul Erik Nielsen OF 423 

    Steen Olsen 

SEKRETARIAT:  Verner Hald 

Adresse:   Tranevej 11, Grindsted, 9310 Vodskov 

Telefon:   98 28 64 67 / 40 42 36 03 

E-mail:    verner_hald@stofanet.dk 

DELTAGERKLASSER:   GEBYR:    LØBETS LÆNGDE: 

   M:    340,00 kr.   Ca. 95 km. + transport 

   A:    320,00 kr.   Ca. 80 km. + transport 

   B:    260,00 kr.   Ca. 75 km. + transport 

   C:    220,00 kr.   Ca. 70 km. + transport 

   D:    160,00 kr.   Ca. 65 km. + transport 

Turist: 

HOLDKONKURENCE:   DM 5 / JFM 4 / JFM for klubhold 

BEGRÆNSNINGER: 

Største antal startende:  Ingen begrænsninger. 

Mindste antal startende:   4 Hold 

KDAK sport Nordjylland 

Vendsyssel Rundt 

DM 5 – JFM 4 
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ANMELDELSE: 

Anmeldelsesmåde:      Skriftligt eller helst via www.osport.dk 

Anmeldelsesfrist:      Tirsdag, den 4. september 2013 

Betalingsmåde:      Ved start 

OMRÅDE: 

Mødested:       CARTEC Brønderslev 

       Aalborgvej 72, 9700 Brønderslev 

Samlingssted:      Fårup Skovhus 

       Saltum Strandvej 63, 9493 Saltum 

Første mandskabs mødetid:    Kl. 14.30 

Første mandskabs starttid:     Kl. 15.00 

SÆRLIGE BESTEMMELSER:     Al information til deltagerne sendes pr. mail 

HUSK derfor korrekt      E-mail adresse. 

Resultatlisten forventes underskrevet på løbsdagen. 

FORTÆRING:       Stegt flæsk med persillesovs, 69,00 kr. pr. pers. 

       3 slags flæsk, rødbeder og hvide kartofler 

       Husk at bestille ved anmeldelse. 
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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
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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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HUSKELISTEN: 
2. september kl. 19.00 Stark-Løbet 2013 

( se side 6-7 ) 
 

7. september kl.15.00 Vendsyssel Rundt DM5 / JFM4 
( se side 11-12 ) 

 
21. september kl. 08.30 KOA Classic 13 

( se osport.dk ) 
 

23. september kl. 19.00 DMKA Djurslands løbet 
( se side 16-17 ) 

 
7. oktober kl. 19.00 Silkeborg-Løbet 2013 

( se side 14-15 ) 


