
 

Her ses vinderne af JFM 1 i C klassen

April 2008 Årgang 32 



 



6. april 2008.  

 
Bestyrelsesmøde hos Tage, Fredensvej 8. 8850 Bjerringbro, mandag den 31 marts kl. 19.00. 
 
Dagsorden/referat. 
Til stede. Tage, Henning, Lars, Hans Kurt, Ejvind. 
 

1. Sidste mødes referat 
Godkendt og underskrev uden kommentarer 
2. Siden sidst. 
Nye numre af Idrætsliv fremvist, anmodning fra Viborg kommune om at arrangere sommerferieaktiviteter, Idrætsnyt 
fremvist, plakat fra Skanderborg festival, kvittering fra Skat om afmelding af momspligten, pokalkatalog, 
sponsoropkrævning udsendt, oplysning om mail adresser til brug for indsendelser af sportsreferater, Baltus giver tilbud på 
blomsterløg, D.I.F orienterer om smertestillende- og dopingmedicin, vor forsikring er steget meget voldsom, forsøg på at 
finde noget billigere er mislykket, så vi må nok affinde os med stigningen. Skema med tælleraflæsning fra den returnerede 
kopimaskine forevist. Ingen endelig afslutning på kopisituationen. 
3. Hvordan gik marts løbet 
God tilfredshed med løbet, god tilslutning, glædelig at der kom nye ansigter, som er inviteret til og har sagt ja til et kursus 
den 2. april. 
4. Stjerneløbet i Kolding 
Stjerneløbet i Kolding er flyttet, vi ser om vi kan finde mandskab til at arrangere tilkørselsetapen fra Århus og til 
samlingsstedet. Vi afventer mere information fra Kolding. 
5. Økonomisk afregning mellem BOAS og Mini racing er det færdig. 
Alle økonomiske afregninger mellem de to afdelinger er blevet klaret af kassererne. 
6. Hvordan står det til med økonomien. 
Begge kasserer fremviste kontoudtog og meddeler at det står fint til med økonomien i begge foreninger. 
7. Er alle vore annoncører OK 
Der mangler annonce fra en af annoncørerne, kun 2 har endnu ikke betalt, alle andre har afregnet.  
8. Mini racing til efteråret, hvornår. 
Efteråret 4 aftener afvikles i september måned, mellem september og oktober orienteringsløbene. 8-15-22 og 29 
september. 
9. Medlemssituationen, hvor mange? Kan vi få nogle nye.? 
Der er nye på vej, men vi skal gøre endnu mere, mund til mund metoden er den mest effektive. Vi er ikke synlige nok i 
bybilledet. Det helt store problem er at vi mangler aktivitet fra andre klubber, så vi kommer til at stå meget alene med PR 
fremstødene. 
10. Vore løb generelt nu da vi tilsyneladende har en del udefra. 
Kvaliteten og sværhedsgraden på vore løb er nu ved at være meget passende til hverdagsløb, det betyder, at der kommer 
flere udenbys deltagere. Til de fleste af vore løb er der nu, til stor glæde for deltagerne, dobbeltmarkering og det er måske 
vejen frem for at sætte det sidste prik over løbenes kvalitet.    
11. Årets 2 sidste løb 
Vi prøver om vi kan finde løbsledere til de 2 sidste løb, der er endnu et par af de tidligere løbsledere der ikke har givet 
tilsagt så de spørges igen. 
12. Bladet på nettet er det OK. (stof) 
Det er udmærket, dog blev der sagt, at den måske ikke blev læst af alle. Hvis nogle hellere vil have en papirudgave kan 
den jo skrives ud. 
13. Vandrepokaler. 
Alle vandrepokaler var blevet delt ud. 
14. Evt. 
Intet særligt. Der var dog kommet et forslag om anvendelse af VMK pokalen, som jeg desværre glemte at fremføre, men 
det tager vi næste gang eller når vi mødes. 
 

Ejvind. 

Bjerringbro og Omegns Auto Sport 
Formand: Ejvind Jensen, Refshaven 29 B, 7321 Gadbjerg. 
Tlf. 86 65 99 70. E-mail: ejvind@team-boas.dk Hjemmeside www.team-boas.dk 



 

 

 

 

 



Tollundgaard GOLF PARK 
Løbet 3-3-2008. 

 
 
 
 
 
 
KL NAVN MK FN  FS  FT I ALT 
 
Nye     Kenneth/Thomas 105 40 17  10 172 
Nye     Martin/Jimmi 150 30 7 10 197 
Nye     Tommy/Jan     Udgået 
 
 
D         Kurt/Alexander 40 20 11 14 85 
D         Bruno/Søren 55 20 4 10 89 
 
 
C         Dennis/Jan 30 10 8 10 58 
C         Britta/Hans Kurt 45 40 18 6 109 
C         Henrik/Per 60 40 53 8 161 
C         Frank/Kristian 105 60 33 20 218 
 
 
MAB   Michael/Jens 45  16  61 
MAB   Harry/Anders 30 30 7 2 69 
MAB   Lars/Asger 45 10 16  71 
MAB   Tage/Ole 60 10 10  80 
 
 
 
Klasse M-A-B er skilt L slettet i rubrik nr. 10 ordre 1 
Klasse C er skilt L slettet i rubrik nr. 10 ordre 2 
Klasse D er der givet rabat på 5 point i rubrik nr. 7 ordre 3 
 
Håber i alle havde en god tur, trods regn og slud, og at vi ses igen til næste BOAS løb mandag den 
7. april 2008. 
 
Niels Aage og Henning 
       
    
 
 
 
 



 

 

 



Superbrugs-løbet. 
3 afd. af firkantturneringen 

 
Mandag den 5. Maj. 

 
 

Et rigtig bilorienteringsløb. 
 

 
 
 



Arrangerende klub: Bjerringbro og Omegns Auto Sport. 
 
Løbets navn: Superbrugs-løbet 
 
Type: Åben o-løb 
 
Dato: Mandag den 5. maj. 
 
OFFICIALS: 
Løbsleder: Hans Kurt Nielsen 
 Britta Nielsen 
 
Sekretariat: Hans Kurt Nielsen 
 Vestervang 7, 8850 Bjerringbro 
 h-k-nielsen@bknet.dk 
 
Deltagerklasser: Startgebyr. Løbslængde. 
M 80,00 kr. 35 km. 
A 80,00 kr. 35 km. 
B 80,00 kr. 35 km. 
C 80,00 kr. 32 km. 
D 80,00 kr. 30 km. 
 
Holdkonkurrence: Ingen 
 
Anmeldelse: 
Måde: www.osport.dk. Husk tilmelding. 
 Eller til sekretariatet 
 
Frist: Senest 3. maj 2008.  
 
Betaling: Ved start. 
 
Område: 
Mødested/Startsted: Hjermind Skole, Hjermind Byvej 28. 
 8850 Bjerringbro 
Samlingssted: Hjermind Skole. Hjermind Byvej 28 



 
Første Mødetid: 18.45 Seneste 19.30 
Første start tid: 19.00 
Særlige bestemmelser: Løbet er 3 afdeling af KM i BOAS 
 KM i BOAS i 2008 afvikles over 9 løb 
 hvoraf 5 løb er tællende. 
 3 afd. af 4 kantturneringen. 

De udleverede magnetnumre skal påsættes 
bilerne. Ankomsttid til mål noteres når 
numrene afleveres ved mål. 

  
Anmeldelsesblanket til. Superbrugs-løbet 5. maj 2008.    

 
BILORIENTERING 

- ikke kun for fartens skyld 
- men mest for spændingen. 



 
 

 
 

 

 



Klubmesterskabet i BOAS afvikles i år 2008 over 9 løb, heraf er 5 tællende. MAB og C-D klasserne kører 
om KM. Pointene tildeles den enkelte person, det giver mulighed for at køre med forskellige makkere. 
Der er præmier til alle der deltager i min. 5 løb i BOAS, også udenbys deltagere.   

Navn 3-3 7-4 5-5 2-6 7-7 4-8 1-9 5-10 3-11 I alt. 
B                     
Ole P 18          
Tage Mogensen 18          
Lisbeth Sørensen           
Leif Slot           
Kaj Busk           
Ejvind Jensen           
Lars Jespersen  20                   
Asger Jespersen 20          
           
Niels Åge Jensen L          
Henning Larsen. L          
Britta Nielsen 20          
Hans Kurt Nielsen 20          
Gunnar Sørensen           
Bjarne Mogensen           
Per Møller Larsen 18                    
Henrik Mikkelstrup 18                   
Frank Kjeldsen 17          
Kristian Kjeldsen 17          
D                     
Søren Koldbæk 18          
Bruno Koldbæk 18          
Kurt Rasmussen 20          
Alexander Rasmussen 20          
Kenneth Larsen           
Tommy Bjørnsholm           
Per Christiansen           
Arne Eriksen           

K=kontrollanter eller hjælpere 
M= Udgået med Maskinskade 
UB=Deltagelse uden beregning. 
L=Løbsledere 

 
 



 

 
 

 

bestilling@bkkontor.dk 



 
1 afd. af JFM i Thy 

Motorklub d.29/3 2008 
BOAS var pænt repræsenteret til denne 
første afd. af JFM, vi var 6 biler der var 
mødt til start i Hurup, hvor Ole Skov 
havde lavet start ved AE-biler. Her mødte 
vi op i spredt orden, hvorefter vi fik startet 
mod Thyholm, hvor løbet blev afviklet. 
Det var som sædvanlig et godt løb, hvor 
man ikke opdage sine fejl inden man kom 
hjem, så vi glæder os til Ole´s løb i 
september, hvor han er løbslægger for 3 
afd. af JFM. Placeringerne blev i B klassen 
nr. 3 - 5 – 6 og i C klasen nr. 1 og som 
rosinen i pølseenden blev det til en første 
og en anden plads i D klassen. Der skal her 
lyde en tak til Ole for et godt løb og trods 
regn og pløre intet vejvalg, der ikke kunne 
accepteres.   Hilsen Britta og Hans Kurt. 
NB. I JFM holdturneringen blev det også 
til en 1 plads til BOAS mandskaberne. 

 

Brændstof til bilen. 
 
Husk at tanke ved OK i 
Bjerringbro og vind en tank benzin 
hver måned. 
 
Sidste måneds vinder: 
 
Thomas Nielsen. 

 
Tollundgaard Golfparkløbet. 

 
På resul-
tatlisten 
kan jeg jo 
se at Britta 
og Hans 
Kurt fik 
den nye bil 
fornuftig 
rundt på 
ruten selv 
om de 

skriver, at løbet blev lidt generet af vejret som 
bød på både regn, slud og solskin. 
Der var 3 helt nye mandskaber til start i årets 
første bilorienteringsløb, som var tilrettelagt af 
Niels Åge og Henning og som fik stor ros af 
deltagerne for et godt og veltilrettelagt løb. 
 
Næste løb køres den 7. april, se tillægsregler på 
hjemmesiden. 

 



 
Medlemmernes side. 

Fjernt fra udstødningsgassen! 
”Klubbens røst” 

 

 
PÅ bagsiden står der. 

 
Søn og helligdage 35 øre under 200 km. 

60 kr. for 200 km, 30 øre derover 
Hverdage 30 øre pr. km. 

 
Billig tilbud til ferieturen. 

________________________________________________________ 
 

Ja det var tider. 
Og benzinen kostede under en kr. pr. liter. 

 
 
 

 



Husk og bemærk i den kommende tid. 
 

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 
ejvind@team-boas.dk. Senest den 20 i måneden. 

 

April løbet. 
Mandag den 7. april kl. 19.00 

Start fra P-pladsen ved Brugsen i Sorring. 
1 afdeling af 4 kantturneringen og KM 2. 

 

Harndrupløbet. 
21. april kl. 19.00 

Tilmelding på www.osport.dk senest 14. april 
Start: Ved Gadekæret 10. 5560 Aarup (Skydebjerg) 

 

Forårsløbet i SMOK. 
Onsdag den 23. april. 

Start: ?? 
2 afd. af 4 kantturneringen. 

 
 

Husk også Maj-løbet. 
Mandag 5. maj kl. 19.00 

3 afd. af 4 kantturneringen og 3 afd. af KM 
Se tillægsregler på vor hjemmeside. 

 
 
 



 

 
 

 


