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Klublokale: 

Formand: 

Hjemmeside: 

Kasserer: 

Næstformand: 

Bestyrelses- 

medlem: 

Klubblad: 

Hjemmeside: 

Hjermind Gl. Skole 

Hjermind Byvej 28 

8850 Bjerringbro 

Hans Kurt Nielsen 

Vestervangen 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 2116 

E-mail: frankmk@elromail.dk 

Preben Nielsen 

Tindbækbyvej 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 
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Byggecenteret Bjerringbro · Heimdalsvej 1 · 8850 Bjerringbro  

86 68 25 44  · www.stark.dk 
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Lørdag den 2. juli var tropperne i BOAS 
kaldt til samling, på Trustrupvej lidt syd for 
Randers. Det var her at årets sommerfest 
løb af staben, med Frank som løbslægger 
og styrmand for slagets gang. Vi samledes 
ved 14 tiden og startede i lettere regnvejr 
med at skulle køre et lille stifinder-løb med 
et par kryptiske spørgsmål undervejs. Der 
var også tænkt på deltagernes helbred, da 
der var indlagt en lille motionstur på ruten 
undervejs. Det var her på motionsturen at 
der var indlagt en lille pause med kaffe og 
hjemmebagt kage ( tak til Britta og Mari-
ann for kage). Vejrguderne havde dog ikke 

hørt efter da vi havde haft en profet til at 
sendte en lille bøn om sommervejr denne 
dag, så der var god gang i paraplyerne her 
ved pausen. Efter stifinderløbet var det 
ved at være tid til årets BOAS-sommerlege. 
I år var havetraktoren udskiftet til en for-
mel 1 racer, som skulle køres i mål hurtigst 

muligt, herefter 
trillebør løb , 
kroket og til 
sidst skulle 4 
golfbolde 
pottes inden at 
målet skulle 
findes igen. 

Efter de hårde anstrengelser var det ved at 
være tid til at tænde grillen op.  

Efter at vi havde spist grillmaden havde 
Frank et lille opgør med Alexander om et 
væddes mål som skulle afregnes (3L cola i 
en flaske).  

Vi fik også besøg af en profet som vi måtte 
hjælpe med at finde retningen mod 
”Mekka” ( gad nok vide om det var den 
samme profet som skulle sende en bøn til 
de højere magter om godt vejr? Så kan jeg 
sgu godt forstå at det blev til regnvejr den-
ne lørdag eftermiddag).  

Resten af dagen forløb med sommerhygge 
og lidt snak fra ”gamle” dage og fremtids-
planer for resten af sæsonen. 

En stor TAK til Frank for det fine arrange-
ment med løb og konkurrencer. 

Se flere billeder: 

http://billeder.team-boas.dk/#9.0 

http://billeder.team-boas.dk/#9.0
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bjerringbro@profiloptik.dk 

BANEGÅRDSPLADSEN 10  ·  8850 BJERRINGBRO 
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DM for klubhold køres lørdag 17 september og er denne gang arrangeret Aarhus Automobil 

Sport. Vi vil denne gang forsøge 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 15 au-

gust. Vi vil så sørge for tilmelding og betaling ( BOAS betaler denne gang)   

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. 

mailto:kildsgaard@post.tele.dk
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Bjerringbro og Omegns Auto Sport 

indbyder til 

Langå Bilsyn-Løbet 2011 
Mandag den 5. september 2011 

6. afd. af Den Jyske Femkant. 

6. afd. af Klub Mesterskabet i BOAS 
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TILLÆGSREGLER FOR ORIENTERINGSLØB  

Konkurrencen afholdes i henhold til reglement for Bilorienteringsløb i  

Danmark, nedenstående tillægsregler og supplerende slutinstruktioner. 

Langå Bilsyn-Løbet 2011. 

  Arrangerende klub: Bjerringbro og Omegns Auto Sport. 

  Løbets navn:  Langå Bilsyn-Løbet . 

  Type:    Åbent O-løb, 6. afd. Den Jyske Femkant.  

      6. afd. af Klub Mesterskabet i BOAS 

  Dato:    Mandag den 5. september 2011. 

  Løbsleder:   Hans Kurt Nielsen.     OF 423 

  Løbsledelse:   Britta Hedegaard Nielsen. 

      Frank Kjeldsen.     OF 424 

      Per Hjort Jensen 

   

  Sekretariat:   Hans Kurt Nielsen. 

      Vestervangen 7 ·8850 Bjerringbro. 

      Tlf.: 2849 8850 · E-mail: h-k-nielsen@bknet.dk 

  Holdkonkurrence:  Ingen 

  Deltagerklasser:  Startgebyr:  Løbslængde: 

  M-A-B   80 kr.   Ca. 40 km + transport. 

  C    80 kr.   Ca. 38 km + transport. 

  D    80 kr.   Ca. 35 km + transport. 

  T    50 kr.   Ca. 30 km + transport. 

  Anmeldelse:  www.osport.dk  

      eller henvendelse til sekretariatet 

  Betalingsmåde:  Ved start. 

  Mødested:   Langå Bilsyn 

      Kærsangervej 2 

      8870 Langå 

      www.langaabilsyn.dk 

  Startsted:   Samme sted. 

   

  Samlingssted:  Hjermind Gl. Skole 

      Hjermind Byvej 28 

      8850 Bjerringbro. 

  Første mandskabs mødetid: Kl. 18.30. 

  Første mandskabs starttid: Kl. 19.00. 

  Særlige bestemmelser:  

  Startliste vil blive oprettet den 4. september kl. 18.00 og sendt ud i løbet af aftenen. Al information til 

  deltagerne sendes via mail. HUSK rigtig mailadresse. 

mailto:h-k-nielsen@bknet.dk
http://www.osport.dk/
http://www.langaabilsyn.dk/
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HUSKELISTEN: 
 

1. august kl.19.00 August løbet. 
( se side 3 ) 

 
13. august kl. 14.00 CN-biler løbet. 

( se side 7 ) 
 

15. august HUSK sidste tilmelding til ”DM for klubhold.” 
( se side 9 ) 

 
22. august kl. 19.00 Q8 Auning Løbet 

( se side 13 ) 
 

5. september kl. 19.00 Langå Bilsyn-Løbet 2011. 
( se side 10-11 ) 

 
3. oktober kl.19.00 Silkeborg-Løbet 2011. 
Start og mål: Cafeteriet Shell Rodelund. 
( mere i næste nummer af BOAS-NYT ) 

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. 


