


          



 
Resultatliste Automesterløbet 2010 

 

               

          

KL. Navne MK FN FS FT I alt Pl. KM.  
  T Rene Nielsen 

Thomas Nielsen 
30  3  33 1 20  

 Simon Nielsen 
Kris Nielsen 

45  3  48 2 18  

          
  D Kurt Rasmussen 

AlexanderRasmussen 
15  27  42 1 20  

          
  C Hans Jacobsen 

Hans Jørgen 
Andersen 

55 30 30  105 1 
 

  

   Torben Østergård 
Poul-Erik Hansen 

30 20 76  126 2   

 Bent Juhl Jensen 
Henning Olsen 

45 30 62  137 3   

 Krestian Kjeldsen 
Frank Kjeldsen 

75 30 40 8 153 4 20  

 Per Jeppesen 
Poul E. Kristoffersen 

75 40 75  200 5   

          
MAB Bjarne Andersen 

Bernd Thrysøe 
  41  41 1   

 Harry Hansen 
Anders Fisker 

15  30  45 2   

 Poul Brøndum 
Egon Brøndum 

15 10 34  59 3   

 Michael Døssing 
Jens Døssing 

15  70  85 4   

 Tage Mogensen 
Ole Pedersen 

60 20 40  120 5 20  

 Niels Aage Jensen 
Henning Larsen 

90 10 90  190 6 18  

          
 
Rettelser: D klassen.   Z indsættes i stedet for A i 2-5. 
                                    W Slettes fra idealkort i 7-3 Forkert retning skulle 
                                     S Slettes fra idealkort i 7-4. været Ø i stedet for V. 
C klassen:                A slettes fra idealkort i 1-25 . 
                Z indsættes i stedet for A i 2-15. 
                                    K indsættes i 2-16-9. 
                                    M indsættes i 2-18. 
M-A-B klassen:           M gøres valgfri i 1-12 Skulle have været kortudklip i stedet for skitse. 
                                    B  gøres straffri i 4-67 begrundet fejl i kortudklip 4-63. 
                                     Z slettes fra idealkort. 
Tak for ris og ros og det flotte fremmøde tros vejret. Vores løb 1/3 2010 er aflyst. 
    Hilsen Britta og Hans Kurt.  

 
 
 
 
 
 



  
 En mand sidder en dag og læser avis, da konen kommer ind og langer ham en 
 Lussing. ” Hva er den a”siger manden?  

Det er for den seddel med navnet Louise” på, jeg fandt I din lomme! 
 For satan kvinde, det er navnet på den hest jeg spillede på da jer sidst var på 
 Travbanen. 
 
 Konen godtager historien og undskylder. 
 
 3 dage senere sidder manden igen og læser avis, da konen hamrer en stegepande 
 i hovedet på ham. 
 Da manden efter nogle minutter kommer til sig selv, siger han til konen: 
 Hva faen er den nu a, hvad var den for. 
 
 Din hest har lige ringet……. 
 

 
                  

 
Lokalkomite Syddjurs 
 
Kommer den 1 Marts  kl. 18,30 til kl. ca. 20,00  på besøg hos   Team-Boas  i Hjermind,  Vi vil 
gerne demonstrere hjertestart, ( Hjertemassage og kunstig åndedræt )  vi har også en hjertestarter 
med så i kan se hvordan den virker, desuden er der en ny måde til aflåst sideleje, og der vil være 
demonstration af nød flytning af en person  f.eks. fra en bil, , og meget mere om uheld i hjemmet / 
ulykker i og uden for hjemmet, du kan stille spørgsmål, og hvis der er mindst 12 personer som vil 
have et førstehjælps kursus kan det også arrangeres i Hjermind eller hvor det skal være. 
 

 
Kjeld Udengaard Rasmussen 
 
Formand Lokalkomite Syddjurs 
Højbovej 6, Egsmark Strand 
8400 Ebeltoft 
Tlf: 8634 2566 Mail unibo@post11.tele.dk 
www.Hjerteforeningen.dk/lksyddjurs 
 
 
 
 



 

 



 

           JUNGE / HYUNDAI 
                LØBET/2010 
      Arrangerende klub:  Bjerringbro og Omegns Auto Sport 
      Løbets navn:            Junge / Hyundai Løbet 2010 
      Type:                               Åben o-løb 
      Dato:                                 Mandag den 5 april 

     OFFICIALS: 
      Løbsleder:              Frank og Kristian Kjeldsen, 
                                              Kjeld U. Rasmussen & Henrik Bertel 
      Sekretariat:             Frank Kjeldsen Trustrupvej 15 8940 Rds. SV 
                                              frankmk@elromail.dk 
      Deltagerklasser:    Startgebyr.                       Løbslængde. 
      M                            70.00 kr.                           40 km. 
      A                             70,00 kr                            40 km. 
      B                             70,00 kr                            38 km. 
      C                             70,00 kr.                           35 km. 
      D                             70,00 kr.                           30 km. 
      T                             70,00 kr                            25 km. 
 
      Mødested/Startsted: Hyundai Samsøvej 26 8382 Hinnerup 
                                     
      Samlingssted:          Samme 
      Første Mødetid:       kl. 15.30 
      Første Start:             kl. 16.00 
 
      Særlige bestemmelser:  Løbet er 3 afdeling af KM. BOAS 
       De udleverede magnetnumre skal påsættes bilerne. Ankomst- 
       tid til mål noteres når numrene afleveres ved mål. 
 
     Anmeldelse: www.osport.dk. Eller til sekretariatet. Husk tilmelding. 
 
     Betaling: Ved start. 
 
 
                                Vel mødt. Løbsledelsen. 

  



        



 
    
 
        

    Bestyelsesmøde d. 16 Febuar kl. 11.00 i Klublokalet. 
 
  
 
         Referart fra sidst underskrevet af alle.(Henrik,Henning,Frank, Preben og 

 Hans Kurt.) 
  
        Siden sidst:   Diverse parpirer gennemgået. 
  
        Klubblad:     Der var kun posetive tilkendegivelser. 
  

Listefører Klubmesterskab: Henrik Berthel. 
  

Annoncer: Vi blev enige om at det var samme priser som 2009 og at en annonce   
kun på hjemmesiden skal koste 300 kr.  
KJ Skilte`s annonce forbliver gratis mod at levere startnumre til klubben. 

  
Medlemstilskud: Henning søger samme hos Viborg Kummune. 

  
Præmiefest og Bowling: Hans Kurt laver aftale med Bjerringbro Bowlingcenter 
til den 20 Febuar kl. 16.00. 
Her vil der være 1 times Bowling hvorefter vi spiser kl. ca. 17.30.  
Menu: Bowlinggryde. 
 
DASU Licens: Klubben vil stadig refundere kontingent til DASU når enten  
JFM eller DM er gennemført med tællende løb. 
 
Eventuel: Der var brugermøde den 13 Januar i Hjermind Gl. Skole hvor der  
blev valgt et nyt medlem ind i bestyelsen  istedet for Legestuen og det blev  
Hans Kurt fra BOAS. Vi aftalte maling af gangen færdig ovenpå og så tilbud  
på maling af Gymnastiksal og rep. af loft i BOAS`s lokale.   

 

     



 
 
 
 
 

          
 
 

             Husk at støtte vores sponsere, da de støtter os. 
 

       



 
 
 
 
 

Auto Mester Løbet 01-02-2010. 
 

Så kom den nye sæson 2010 i gang, med et rigtig godt løb med Britta og Hans 
Kurt som løbsleder. 
Folk hyggede sig rigtig ved startstedet. Der blev serveret kaffe af  
Auto Mester firmaet, og snakken gik om den nye sæson. 
De mandskaber der var rykket en klasse op, var også spændte på de nye 
udfordringer, de ville blive udsat for. 
Samtidig arbejdede Britta på højtryk i klublokalet, for at få smurt 
franskbrødmadder og lavet kaffe til deltagerne, når de kom i mål. 
Så blev det vor tur til at starte, og det gik roligt, men det blev snart svært i 
industriområdet, med de mange små kortudklip uden startpunkt, 

     så vi kom meget for sent til første HTK, og også med  
     3 manglende rutekontroller. 

Anden etape var en del bykørsel og det gik straks bedre, da vi her havde et stort 
”bykort ” til hjælp med stedfæstelse. 

      Denne etape sluttede vest for Falck med en ny HTK. 
 Herefter vest ud ad byen, til den tit brugte rasteplads, inden vi kørte til Bjerring, 
og videre hjemad imod Hjermind Skole. 
Tak til Britta og Hans Kurt, for en rigtig god aften med en passende sværhed til    
alle klasser. Dejligt at se de nye hold fra  vor opstartsdag. 

    Der deltog hele 14 mandskaber, desuden var der afbud fra 2 hold. 
 
     Niels Aage og Henning. 
 
 
 
 
 
 

        



 
 
 
 
 

       Så er det tid til bowling og præmiefest i BOAS. 
 

                            Det sker lørdag den 20-02-10. 

Stedet er Bjerringbro bowlingcenter. 

Kildesvinget 13 8850 Bjerringbro. 

Der er bowling fra kl. 16 til 17. 

Præmieuddeling efter spisning. 

Menu : Bowlinggryde. 

80 Kr. uden Bowling 

                                                115.Kr. med Bowling.                                   
                               Sidste tilmelding den 10-02-10 

                                      Tilmelding til Britta og Hans Kurt 

  på TLF. 60241850 eller 28498850 
 

 
 
 

 



 
 

Opstartsdag i Boas. 
 

               
 

16 Jan. havde vi opstartsdag i Boas, hvor Hans-kurt 
afholdte et lille løbskursus til de nye, hvorefter der var 

lavet et lille løb, 7 hold kørte. 
 

Derefter blev der hygget i klublokalet og snakket om den nye 
sæson, der blev betalt kontigenter, og bestilt DASU licens. 

 
Ikke mindst blev der overrakt pokaler til de hold der havde 

gjort sig fortjent til det i DJF, JM og DM. 
 
 



 
 
 

Husk at bemærk i den kommende tid. 
 
 

Stof til Boas-Nyt. 
Alle indlæg er velkommen også fotos. 

Skal sendes til info@team-boas.dk senest den 20. i måneden. 
 

 
Kommende løb i 2010. 

HTH-løbet 28. Feb. I Horsens (AAS) 
KOM ( Djf 1) løbet 15. Mar. (KM 2) 

 
Sker i Boas. 

Bowling og præmiefest 20 Feb. Kl 16.00 
Hjerteforeningen kommer i klubhuset 1 Mar. Kl. 18.30 

 
 

 
 



 
 

        


