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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 

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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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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Så vil jeg prøve at skrive et lille stykke om vores møde med hi-
storisk pålidligsløb. Da vi jo ikke kom ud at kører OR i Kjellerup 
lørdag d. 5 november pga. at Per sad på toppen af hans skor-
sten med murske og spartel. Bestemte vi at prøve lykken ud i 
RAS Midnight Run og det kom vi ikke til at fortryde. Det er noget 
helt andet end or løb men fanta- stisk sjov og spændene.  

Vi skulle starte kl. 18.41 ved Shell i Hadsten så det var dejlig tæt på. Per kom til Trustrup ved 16 tiden i Mercede-
sen (Rødhætte som er en ældre dame fra 1966) med strøm til kortbræt og 2 hemo triptællermonteret så vi var helt 
klar. Af sted til Hadsten, på med en masse benzin, diverse vand og cola og snolder hvis det skulle gå helt galt var 
det rart at have noget vi kunne trøste os med. Også gik vi rundt som to drenge der skulle begynde i første klasse 
og var meget spændt på hvad aften og natten ville bringe.  

Løbet var planlagt til at være 186 km. lang men efter sidste kontrol kørsel blev der kortet 80 km. af Touring klassen 
som er for veteranbilerne og ny begynderne så vi skulle kører 106 km. Kl. 17.41 for vi rutebogen udleveret da vi 
ved at lurer på de garvede fandt ud at de kørte ruten igennem mere end en gang, opdagede vi hurtig at vi mangle-
de en markerings pen og måtte ud på lånemarkedet fik en grøn det var nok tilfældig men det er jo da håbets farve, 
der blev tegnet og regnet på krys og tværs. KL. 18.41 klar med alle 145 hk og Rødhætte toptrimmet og fuld tank var 
vi barer klar til at indtage 106 km. grus og bi veje.  

Der er en ting af udstyret der er vigtig nemlig et godt og nemt læselig stopur, og det fandt vi ud af for sent så Per 
fandt sin smarte men meget lille mobiltelefon frem og sørme om der ikke var et stopur i den, men tallene i sådan en 
lille smart ting er ikke større end bogstaverne i biblen. Og da det jo er en farfar og en morfar der er skører nok til at 
spilde sin nattesøvn med ræs, og kørte deres første or løb den 5. december 1969 (nisse løb i DMKA)  blev det der-
for nødvendig at udstyrer Per med to par briller et til stopuret og et til vejen.  

Nå tilbage til ruten vi får startet, ruten er ikke så svær den har vi tegnet ind ved start, men alligevel laver jeg en lille 
fejl med indtegningen og det koster på en af sekundetaperne mangler en HTK og max tid 50 stp. Og 3 min. for sent 
til OTK 30 stp. Med retning mod øst og op af min kirkesti og videre mod Auning er det jo kendt område, og finder ud 
af at det skal gå sa----- sørme stærkt så rødhætte bliver rigtig brugt. Hastigheden som er 50 km/t lyder måske ikke 
af så meget men jeg skal hils og sige at det er svært at holde. Og med sæder som i en gammel jumbojet og et ma-
vebælte som sikkerhedssele sidder jeg næsten på skødet af Per i alle højresving, men sjovt og spændene var det. 
Vi finder jo efterhånden ud af at det er meget svært at ramme det nøjagtig sekund og at stopur og triptæller skal 
afstemmes for hver 200 til 400 m. Vi ankommer til bortennishallen i Auning KL.21.04 efter en god danskbøf for vi en 
meget flot beregningsspecifikation med 145 SP og det er sørme en 2 plads i Touring klassen, så de 2 drenge har 
bestået første klasse udi Midnight Run. Tak til RAS drengene for et godt løb. VI KOMMER HELT SIKKERT IGEN.  

          Hilsen Per H Jensen & Frank M Kjeldsen 
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                JFM 5 i Kjellerup. 

 
 Lørdag den 5 November var der løb i Kjellerup Motor Klub og det var 5 afdeling 
af Jysk/Fynsk turnering og dermed finalen i samme. Vi skulle starte hos Kjelle-
rup Bilcenter hvor man var vært ved kaffe og brød inden starten og for vores 
vedkommende skulle den gå kl. 15.40 hvor vi fik udleveret køre ordren hvor-
efter det gik ud i industrien vest for byen hvor vi fik et par rundture inden turen 
gik til Almtoft hvor der jo også er industri man kan køre rundt i her skulle man 
ind og ud af samtlige ind og udkørsler inden turen gik mod Vinderslev og Pe-
derstup og ned over Mausing til Sinding og Skægkær inden vi endte i Nørreskov 
industrien hvor vi igen skulle besøge samtlige fabrikker mere eller mindre men 
det gik nogenlunde og vi fandt skiltekontrollen som holdt lidt nord for Balle 
hvorfra vi fik en transportetape til samlings stedet som var Fun Hause på A 13 
hvor vi fik aftensmad en stor Dansk Bøf med tilbehør og resultaterne    

og fandt ud af at vi blev nr. 2 hvilket betød at vi også fik Sølv i Jysk/Fynsk me-
sterskabet, Kurt og Alexander fik jo Guld i D klassen så klubben fik jo fine place-
ringer, Tage og Ole blev vist nr. 2 i B klassen hvad nr. Niels Aage og Henning blev 
vides ikke i skrivende stund, og hvordan det er gået i holdmesterskabet vides 
ikke heller. Men et nogenlunde godt løb hvor det meste lignede noget vi havde 
kørt før. 

                                      Britta og Hans Kurt. 
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6-11-2011 blev der afviklet bilbingo i BOAS med start og mål i klublokalet i Hjermind. Der var præ-

mier til de fleste deltagere og en hyggelig stemning efter hjemkomst med gløgg og æbleskiver. 

Dog kunne vi godt havde ønsket lidt flere deltagere. 

Bil-bingo. 
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HUSKELISTEN: 
 

24. december kl. ca. aften: 
 
 
 
 
 
 
 

28. december kl. 18.30 Nytårs-Løbet 2011 
Finalen i 5 kant-tuneringen. 

( se side 3 )  


