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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 2116 

E-mail: frankmk@elromail.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 
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DM for klubhold køres lørdag 15. september og er denne gang arrangeret af Stevns Motor-

klub. 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 1. september. Vi vil 

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

efter løbet, og klubben vil også give et tilskud på 250 kr. til broafgiften ).   

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://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 

August-Løbet 2012 
Mandag den 6. august 2012 

5. afd. af Klub Mesterskabet i BOAS 

Kim´s Autoimport 
Gl. Tangevej 2 
DK-8850 Bjerringbro 
Telefon: +45 8668 4147 
Telefax:  +45 8668 2055 

Rimelig stor. Rimelig rar. 

   Konsekvenser af at 

   vi er blevet store  # 8 

 

 

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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TILLÆGSREGLER FOR ORIENTERINGSLØB  

Konkurrencen afholdes i henhold til reglement for Bilorienteringsløb i  

Danmark, nedenstående tillægsregler og supplerende slutinstruktioner. 

August-Løbet 2012. 

  Arrangerende klub: Bjerringbro og Omegns Auto Sport. 

  Løbets navn:  August-Løbet 2012 . 

  Type:    Åbent O-løb. 

      5. afd. af Klubmesterskabet i BOAS 

  Dato:    Mandag den 6. august 2012. 

  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-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:   Kims Autoimport 

      Gl. Tangevej 2 

      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.  

mailto:olebechmann@privat.dk
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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Det var en rigtig sommerdag sidst i juni måned og der var 

arrangeret sommerfest i BOAS og traditionen tro var det lagt i 

hænderne på Hr. Frank Kjeldsen. Han havde sidste år lidt pro-

blemer med at holde styr på vejret, så denne gang havde han 

allieret sig med Henning som gennem sit tidligere erhverv 

menes at have de rette forbindelser. Om det var held eller om 

Henning har ”forbindelsen” i orden skal jeg lade være usagt 

men det var sommervejr langt over gennem snittet for lille 

Danmark. 

Vi var tilsagt til at skulle mødes på P-pladsen ved Lerbjerg 

kirke kl. 13.30 og her var der udlevering af køreordre og en 

lille gennemgang af hvordan køreordren skulle takles. Det 

første stop var i Hadsten hvor der skulle læses lidt på en tavle 

ved åen for at kunne svare på spørgsmålet om hvor stor et 

areal at lille åen afvander. Herefter gik turen videre til Kolle-

rup Mølle hvor der skulle findes svar på hvornår at stavnsbån-

det blev ophævet og videre gik det til Todbjerg tårnet hvor 

man skulle finde ud af hvor højt at tårnet var i alen og i me-

ter. Det var også her ved Todbjerg tårnet at der  var en lille 

pause med kaffe og kage samtidig med at udsigten ud over 

landskabet kunne nydes. 

Efter pausen gik turen videre øst på hvor der skulle tælles 

vinger på Segalt møllen (og der var flere vinger på denne møl-

le end der plejer at være på møller), herefter blev det slotte-

nes tur til at få besøg af os, først var det en tur til Rosenborg 

slot og herefter var det Clausholm der fik besøg af de gæve 

gutter og gutinder fra BOAS af. Næste slot der skulle besøges 

var at finde på trustrupvej 15 hvor der skulle køres Trustrup / 

Ræs som der stod så fint i køreordren, vi skulle køre en lille 

etape, som mindede lidt om en slagt sekundetape fra et hi-

storisk rally ( men helt ærligt hr. Kjeldsen hvorfor må man 

ikke lave hjulspind på den fine vej ). 

Efter løbet skulle der tages fat på Trustrup OL, her var man 

sammen to og to. Her skulle der kæmpes med at slå søm i en 

træstup, man skulle kløve Kjeldsens brænde til næste vinter, 

der skulle puttes en golfkugle og til sidst skulle der flyttes øl 

med en Ford 3000 med frontlæsser.  

Herefter skulle der grilles og hygges, denne gang var vejret 

flot og varmt og vi sad udenfor hele aftenen. Sidst på aftenen 

kikkede vores venner fra Randers lige forbi til en pølse og et 

lille glas vin efter at de også havde prøvet kræfter med hr. 

Kjeldsens Trustrup / ræs. De havde været ude at køre histo-

risk classic  denne weekend og begge hold havde vundet de-

res klasse et tillykke skal lyde herfra. 

Slutteligt skal lyde en STOR tak til hr. Kjeldsen for det store 

arbejde at han ligger i denne dag og for at ligge lokaler til. 

Flere billeder kan ses på dette link klik HER 

  Alexander, Mariann & Kurt 

http://billeder.team-boas.dk/#home
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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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Med mor (og far) bag rattet 

 

Britta Nielsen arbejder til daglig på Syd 1. Men et par gange om måneden trækker hun og manden i de blå klubtrøjer og kø-
rer bilorienteringsløb. Britta styrer øsen. Hans Kurt Nilsen læser kortet. 

 

På et autoværksted i X står nogle og tyve mennesker og drikker kaffe, snakker. De fortæller hinanden, hvordan det går. Jo tak, 
jo tak, det går godt, tak. 

Hvis en københavner kom forbi, ville han grine og kalde dem bonderøve, for her er både træsko med hælekap, Goodyear-
racerjakker og Ford-kasketter. Men hvad så?   

De er her for at køre bilorienteringsløb, som i al sin enkelthed er ligesom orienteringsløb. I stedet for en bakket skov og slidte 
kondisko, sidder du blot sammen med din makker i en bil, hvor koncentrationen får varmen til at stige kilometer for kilometer.  

Præcis klokken 19.00 bliver første bil sendt af sted, og præcis klokken 19.02 får Britta Nielsen udleveret kortet af dommeren. 
Hun drøner ud i den koksgrå Peugeot, hvor ægtemanden, Hans Kurt Nielsen, sidder klar på passagersædet. På skødet har han 
sit mobile arbejdsbord. Løbet er i gang. 

 

Rd som i Bakkegård eller Holtgårdsvej? 

- Værs’go’, siger Britta Nielsen. Hans Kurt Nielsen begynder med det samme at måle på kortet, mens hun tager selen på. 

- Ja, vi skal lige ud. 400 meter, og så til højre, siger han. Britta Nielsen orienterer sig hurtigt og trykker på triptælleren.  

Kortet giver dig start-, slut- og midtvejspunkter. Indimellem gælder det om at finde den korteste vej ved hjælp af kommando-
er. Jo, bedre du er, jo færre oplysninger får du.  

En kommando kan for eksempel være: ”Syd for kirken og 1200 meter øst for rd”.  

”Rd” kan være det rd på kortet, der indgår i ”Bakkegaard” eller i ”Holtgårdsvej”. Det er Hans Kurt Nielsens ansvar at finde ud 
af, hvilket ”rd” der er tale om ved at måle sig frem og derfra guide Britta Nielsen. 

  

Konkurrenterne skal også ned i blindgyden 

- Her kan vi ikke komme forbi. Vi er nødt til at vende om, siger Britta Nielsen. Hans Kurt Nielsen kigger hurtigt på kortet for at 
finde en omvej. Peugeoten holder på en markvej. Fanget ved et lille husmandssted, hvor ejeren har parkeret midt i det hele. 
De efterfølgende biler får ikke besked om forhindringen. De er jo konkurrenter. 

Vinderen kåres afhængigt af, hvor mange bogstaver, der er blevet samlet ind undervejs. Bogstaverne står langs ruten og tæller 
som point sammen med bilens minuttal. Det gælder om at ramme den tidsramme, dommerne har sat, når man kommer i mål.  

Tilbage på asfalten får speederen lidt ekstra gas. Samtidig trykker Britta Nielsen på triptælleren, da de passerer et givent punkt, 
og Hans Kurt Nielsen giver besked om næste:  

- 800 meter, så skal vi til venstre.    

 

En øl og rullepølse slutter aftenen af 

- Nej, nej, nej! Toget! Hans Kurt, nu mister vi chancen for at vinde, siger Britta Nielsen. 21-toget fra Langå skal passere, der er 
ikke noget at gøre.  

- Øv, osse! 

Gennemsnitsfarten på et løb ligger omkring 30 km/t. Den maksimale gennemsnitsfart er 50 km/t, men det er praktisk talt en 
umulig hastighed at holde. Da Britta og Hans Kurt Nielsen kommer i mål, har de kørt 40 kilometer på godt halvanden time.  

Det ender med en andenplads, og aftenen slutter af på den samme kammeratlige måde, som da vi startede. Kaffen er blot 
skiftet ud med en kold øl. 

 

Fire spørgsmål til Britta Nielsen 

 

Artikel fra dengang Britta og Hans Kurt havde en journalist fra Grundfos med på bagsædet: 



 Hvorfor er det dig, der kører? 

Ja, modsat den normale fordeling blandt ægtepar i bil, så kan jeg ikke læse kort. Det går simpelthen for stærkt til, at jeg kan 
følge med. 

 

Bliver I aldrig uvenner? 

Nej, det gør vi ikke. Og vi diskuterer heller aldrig, hvis fejl, det var, at vi kørte forkert. Vi gør en kort status, når løbet er slut, 
men vi hænger os ikke i skylden. Hvorfor skulle vi gøre det? Det bliver vi ikke bedre af.  

Jeg tror faktisk, at det har smittet af på vores ægteskab. Vi diskuterer sjældent.  

 

Hvor langt kan man komme med bilorienteringsløb? 

Der afholdes Danmarksmesterskab hvert år. Det foregår gennem seks delrunder. Hans Kurt og jeg har deltaget X gange. Den 
højeste placering vi har fået i en delrunde var som nummer X, og når det gælder en samlet placering har vi været oppe på en 
X. plads.  

 

Hvad er det bedste ved din hobby? 

Det er samværet med vennerne – og ungerne. Vores søn kører engang imellem sammen med sin kammerat, og vores nevø 
kører også. Selve løbet er kun en brøkdel af den glæde, hobbyen giver mig.  

 

Hobby, interesse eller yndlingsbeskæftigelse i fritiden. I modsætning til det beslægtede begreb husflid, der er stærkt præget af 
et nytteaspekt, er hobby i sin kerne uforpligtende voksenleg. Kilde: www.denstoredanske.dk 

 

Løberen efterlyste i foråret hobbyer fra Grundfos-medarbejdere. Det er der kommet en spændende serie ud af. Biloriente-
ringsløb er anden hobby i rækken. 

http://www.denstoredanske.dk/


 

Byggecenteret Bjerringbro · Heimdalsvej 1 · 8850 Bjerringbro  

86 68 25 44  · www.stark.dk 
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Bjerringbro og Omegns Auto Sport 

indbyder til 

Favrskov Autoteknik-Løbet 2012 
Mandag den 3. september 2012 

6. afd. af Klub Mesterskabet i BOAS 

6. afd. af Den Jyske Firkant 

favrskov-autoteknik.dk
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TILLÆGSREGLER FOR ORIENTERINGSLØB  

Konkurrencen afholdes i henhold til reglement for Bilorienteringsløb i  

Danmark, nedenstående tillægsregler og supplerende slutinstruktioner. 

Favrskov Autoteknik-Løbet 2012. 

  Arrangerende klub: Bjerringbro og Omegns Auto Sport. 

  Løbets navn:  Favrskov Autoteknik-Løbet 2012 . 

  Type:    Åbent O-løb. 

      6. afd. af Den Jyske Firkant 

      6. afd. af Klubmesterskabet i BOAS 

  Dato:    Mandag den 3. september 2012. 

  Løbsleder:   Kurt Rasmussen    OF 424 

  Løbsledelse:   Alexander Rasmussen 

      Mariann Christensen 

  Sekretariat:   Kurt Rasmussen 

      Skovvangsvej 6 · 8450 Hammel 

      Tlf.: 4040 0316 · E-mail: kurt5@mail.dk 

 

  Holdkonkurrence:  Ingen 

  Deltagerklasser:  Startgebyr:  Løbslængde: 

  M-A-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:   Favrskov Autoteknik 

      Industrivej 19 

      8450 Hammel 

  Startsted:   Samme sted. 

  Samlingssted:  Mariann & Kurt 

      Skovvangsvej 6 

      8450 Hammel 

  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.  

mailto:kurt5@mail.dk
http://www.osport.dk/
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HUSKELISTEN: 
 

6. august kl. 19.00 August-Løbet KM5 i BOAS 
( se side 4-5 ) 

 
20. august Løb i AAS  

( se osport.dk ) 
 

1. september kl. 14.00 JFM4 / DM4 hos TMS 
( se side 13 ) 

 
1. september sidste frist for tilmelding til 

Hold DM til Henning ( se side 3 ) 
 

3. september kl. 19.00 Favrskov Autoteknik-Løbet 
( se side 14-15 ) 

 
15. september Hold DM 

( se side 3 ) 


