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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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XL-BYG Hedensted Tømmerhandel Løbet. 
Løbet blev afviklet mandag den 12. november med start og mål hos XL-BYG i Hedensted. Det var 

AAS med Bernd Thrysøe som stod for afviklingen af dette løb, løbet var 9. afdeling af årets Fir-

kantturnering og dermed er turneringen ved at finde sine vindere for der mangler nu kun nytårs-

løbet i Randers inden det endelige bo kan gøres op. Velankommen til startstedet listede vi indenfor 

hos XL, her fandt vi Bernd og et par af de ”gamle” rotter som var i gang med at bytte sladder og 

erfaring fra tidligere løb. Løbet blev besøgt af 13 hold hvilket må siges at være ca. hvad der kom-

mer til start i år, lad os krydse fingre for at denne så glimrende turnering kan få lidt flere hold til 

start næste år, for det har den virkeligt fortjent. Vi fik tjekket ind og så var det ellers bare at vente 

på at klokken blev 19.02 så vi kunne komme i gang. Løbet startede lige på og hårdt med vejforlæg-

ning allerede i andet kortudklip, vi kom en tur rundt i Løsning videre ud over Krollerup til Hav-

rum. Undervejs kom der et par HTK som gerne ville have lov til at skrive lidt i kontrolkortet, her-

efter vendte vi snuden hjemover igen en tur rundt i Kragelund inden XL-BYG blev fundet igen. 

Kontrolkortet blev rette og der var indsneget sig et par fejl undervejs, også lige en fra løbslederen, 

så vi måtte lige have rettet idealkortet lidt til inden den samlede pointhøst kunne opgøres. Det var 

et løb af en passende længde til en mandag aften og for C-klassen også passende sværhedsgrad ef-

ter rygterne i B-klassen lidt til den svære side. Der var en god og afslappet stemning ved mål. 

    Alexander & Kurt 
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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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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. 

Lørdag den 3 November begav vi os 
mod Thisted for at deltage i dette 
løb som Morten Andersen og Tom-
my og Ole havde lavet med start hos 
Motor Compagniet i Thisted. Vi fik 
udleveret køreorderen og så gik det 
ellers rund i industrikvarteret med 
masser af udmålinger og ankomst-
retninger hvilket udfordre både 
chaufføren og observatøren. Fra in-
dustrikvarteret gik det videre på lan-
det mod OTK 1 som holdt forkert 
hvilket betød at vi fik samlet et for-
kert skilt med os inden vi kom til en 
større gård som var halvvejs raget 
ned som skulle måles op inden vi 
kom til Sennels hvor vi måtte et par 
gange rundt i byen igen med masser 
af god orientering inden vi skulle ud 
på landet igen og atter rundt om et 
par store gårde inden vi satte snu-

den mod Kjelstrup og Brund til 
Munkholm hvor løbsledelsen havde 
været snu nok til at skjule et skilt i 
det lange græs så den missede vi   
her mødte vi OTK 2 inden Skinnerup 
skulle måles op fra ende til anden 
herfra gik turen over Lerpytter til 
Kronborg mod mål som igen var hos 
Thisted Motor Compagni hvor vi fik 
rettet idealruten til medens vi fik 
kaffe og brød inden turen gik hjem-
over. Et rigtig godt løb bare en skam 
der kun kom 8 hold til start. Så ros 
til løbsledelsen herfra. 

 

Hilsen Hans Kurt Og Britta.    

http://www.hingeauto.dk


 

Byggecenteret Bjerringbro · Heimdalsvej 1 · 8850 Bjerringbro  

86 68 25 44  · www.stark.dk 

Finalen 2012. 

Blev kørt lørdag d. 27 oktober som 6. og sidste afdeling af DM og JFM, og med Kjellerup og Omegns Motorklub 

som arrangør. Der var start fra Cafeteria Kroen Ll. Bredlund som ligger ud til A13 hovedvejen. Efter en transport-

etape til Gludsted Plantage, befandt vi os imellem hundeluftere, svampe- og mosplukkere, og andre som var i 

skoven for at nyde en dejlig solskinsdag. En fin skovetape som blev kørt medens det stadig var lyst. Videre til 

Hjøllund, hvor der ligger et stort militært område fra ” krigens dage” med fine asfaltveje imellem de mange bun-

kers. Herefter tilbage til Cafeteriet, hvor der var en kort tisse- og drikkepause. Rigtig god ide, med et kort break i 

løbet. Derefter gik ruten imod Vrads, Løve, Bryrup og tilbage til Løve inden via nåede slutkontrollen på Cafeteria 

Kroen. Et rigtigt godt løb var slut, med masser af ” fremadkørsel” og med kun lidt bykørsel. Det viser at der sta-

dig kan laves god orienteringskørsel i Danmark, når de rigtige løbslægger står bag et løb. Stor tak til Anders-Lars-

Harry og Asger, for et meget velgennemført løb, og med en rigtig god stemning i målområdet. 

           Henning. 
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I BOAS er der præmie til alle udenbys deltagere, der har deltaget i alle 3 løb i 2012, der ikke har været en afdeling af den jyske 
4 kantturnering. 

I kan få præmien overført til jeres bankkonto eller får præmien som pokal. 

Jeg vil gerne have besked inden d. 1. december 2012, om hvad jeres ønsker er. 

Hvis jeg ikke hører fra jer senest denne dato, vil præmien blive udleveret som pokal. 

 

Med venlig hilsen og tak for jeres deltagelse i vore løb i 2012. Håber vi også ses i 2013 til løb i BOAS. 

 

Henning Larsen 

Tlf. 51 35 28 22/ 86 81 28 22 

Mail: kildsgaard@post.tele.dk  

 

  Hans Jakobsen  kr. 60,- 

  Hans Jørgen Andersen kr. 60,- 

  Renee Nielsen  kr. 60,- 

  Hans Ole Nielsen  kr. 60,- 

  Asger Jespersen  kr. 60,- 

  Lars Jespersen  kr. 60,- 

 

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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mailto:kildsgaard@post.tele.dk
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Her er præmielisten for 2012. Den består af både medalje- og præmiebeløb. 

Der er præmier til alle BOAS hold, der har deltaget i min. 4 løb i BOAS. 

 

Der er forskellige muligheder for jer. 

 

Beløb kan overføres til jeres konto. 

Beløb kan modregnes i næste års kontingent og restbeløb udbetales til jeres konto. 

De der skal have medalje kan få en sådan, og pokal for restbeløbet eller udbetaling til jeres konto. 

Kort sagt I bestemmer selv hvordan beløbet skal bruges. 

Jeg vil gerne have besked inden d. 1. december 2012, om hvad jeres ønsker er. 

Hvis jeg ikke hører fra jer senest denne dato, vil præmien blive udleveret som pokal, og uddelt ved en senere lejlighed.  

 

Med venlig hilsen og tak for jeres deltagelse i vore løb i 2012. 

 

Henning Larsen 

51 35 28 22/ 86 81 28 22 

mail: kildsgaaard@post.tele.dk 

 

  Egon Brøndum guld kr. 40,-  præmie kr. 110,- i alt kr. 150,- 

  Poul Brøndum guld kr. 40,-  præmie kr. 110,- i alt kr. 150,- 

  Ole Pedersen     præmie kr. 110,- i alt kr. 110,- 

  Tage Mogensen    præmie kr. 110,- i alt kr. 110,- 

  Jørgen Skjøt     præmie kr. 110,- i alt kr. 110,- 

  Rene Skjøt     præmie kr. 110,- i alt kr. 110,- 

  Henning Larsen    præmie kr. 110,- i alt kr. 110,- 

  Niels Aage Jensen    præmie kr. 110,- i alt kr. 110,- 

 

  Kurt Rasmussen guld kr. 40,-  præmie kr. 110,- i alt kr. 150,- 

  Britta Nielsen     præmie kr. 110,- i alt kr. 110,- 

  Hans Kurt Nielsen    præmie kr. 110,- i alt kr. 110,- 

  Mariann Christensen    præmie kr. 110,- i alt kr. 110,- 

  Per Hjort Jensen    præmie kr. 110,- i alt kr. 110,- 

  Frank Kjeldsen    præmie kr. 110,- i alt kr. 110,- 

 

  Rene Nielsen  guld kr. 40,-  præmie kr. 110,- i alt kr. 150,- 

  Niels K. Nielsen guld kr. 40,-  præmie kr. 110,- i alt kr. 150,- 

  Simon Nielsen guld kr. 40,-  præmie kr. 110,- i alt kr. 150,- 

mailto:kildsgaaard@post.tele.dk


 



 11 

 



 12 

 

bjerringbro@profiloptik.dk 

BANEGÅRDSPLADSEN 10  ·  8850 BJERRINGBRO 

TLF.  86 68 33 77  
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 Bjerringbro og Omegns Auto Sport 

 Formand: Hans Kurt Nielsen Vestervang 7 8850 Bjerringbro 

  Tlf. 2849 8850    E-mail: h-k-nielsen@bknet.dk    www.team-boas.dk 

Referat fra generalforsamling afholdt den 26. november 2012. 

Formanden startede med at byde de 9 fremmødte vedkommen til generalforsamlingen. Herefter gik vi over til dagsorden. 

1. Valg af dirigent. 

 Henning Larsen foreslået og valgt. 

2. Valg af protokolfører og stemmetællere. 

 Kurt Rasmussen foreslået som protokolfører og valgt. Stemmetællere bliver fundet hvis det viser sig, at der skal foretages 

 valg. 

3. Formandens beretning. 

 Atter et år er gået og vi er sluppet igennem uden de store problemer, ud over at vi måtte aflyse et af årets løb og udelukke 

 en person fra vores løb i 2012. Derudover har vi stillet hold til hold DM på Sjælland og der er blevet kørt klubmesterskab i 

 BOAS ligeledes har vi bidraget med 3 afdelinger til 4 kantturneringen i de 6 løb som vi har stået for i år. Det blev til sølvme-

 daljer i både JFM og DM for et af vore hold. Vores annoncører har stadig været flinke til at støtte os, vi har mistet 2 annon-

 cører og vi har fået 1 ny. Jeg vil gerne takke resten af bestyrelsen for det gode samarbejde i året der er gået, og håber  det 

 fortsætter fremover. Det ser ud til at der er et par ”gamle” rotter der har fået lyst til at køre O-løb igen. Vi har besluttet at 

 afholde 6 løb igen i 2013. Bestyrelsesmøder er afholdt efter behov. Vi starter op igen i januar med en lille komsammen 

 hvor der kan bestilles licens til næste år og andet godt. Beretningen godkendt af generalforsamlingen. 

4. Kassererens beretning. 

 Gennemgang af regnskabet, blev udført af Henning. Det viste et mindre underskud og det blev godkendt af generalforsam-

 lingen og det var blevet revideret af revisor Ole Pedersen. Der var ingen spørgsmål til kassereren.  

5. Forslag fra bestyrelsen. 

 Ingen. 

6. Forslag fra medlemmer. 

 Ingen. 

7. Fastsættelse af kontingent. 

 Uændret og det betyder at det fortsat kun koster 150.– for at få hele husstanden med i BOAS. 

8. Valg af bestyrelse. 

 På valg er Preben Nielsen og Frank Kjeldsen begge modtog genvalg. 

9. Valg af suppleant. 

 På valg Niels Aage Jensen, modtog genvalg. 

10. Valg af revisor. 

 På valg Ole Pedersen modtog genvalg. 

11. Afstemning om pionerpokalen. 

 Frank Kjeldsen blev vinder af pionerpokalen. 

12. Eventuelt. 

 En masse gode historier under kaffen. 

 Dirigenten Henning Larsen afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden. 

              Ref. Kurt. 

mailto:h-k-nielsen@bknet.dk
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HUSKELISTEN: 
 

24. december : 
 
 
 

28. december kl. 18.30 Nytårs Løbet 2012 
Finalen i 4 kant-turneringen 

( se side 11 ) 

Bilbingo 2012. 

Denne familiehyggedag blev afviklet søndag d. 4. november. Det blev en 

rigtig hyggedag, med 15 km indtegnet rute rundt om Hjermind, hvor delta-

gerne skulle notere bogstaver til bingopladen. Herefter var der gløgg og 

æbleskiver, kaffe og kage og hyggesnak om den næsten afsluttede sæson 

2012. Derefter afviklede Frank Kjeldsen sit Rally Monte Ande Løb i industri-

kvarteret vest for Hjermind. Løbet var et løb med indlagte sekundetaper. 

Et meget fint indslag denne eftermiddag. Da vi mødtes på skolen kl. 12.30 

var der besøg fra TV/ Midt-Vest med journalist og kameramand. Vi aftalte 

med dem , at vi skal kontakte dem i 2013, når vi afvikler et rigtig O-løb, så 

vil de komme og lave indslag om vor sport. Der var nok for lidt O-løb den-

ne eftermiddag, til et indslag i TV. Dejligt at vor sport engang imellem får 

opmærksomhed fra medierne. 

 


