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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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   Så er det tid til bowling og 

                   præmiefest i BOAS. 

                   Det sker lørdag den 11-02-12. kl. 16.00 

                   

 

 

Det sker på : 

 

   Beliggende Dalvej 1 · 8450 Hammel 

     

   Der er bowling fra kl. 16 til 17. 

                   Menu : Hakkebøf af Dexter kvæg med tilbehør. 

                   100 Kr. uden Bowling 

                   130.Kr. med Bowling. 

                   Efter bowling er der spisning og præmieuddeling.                             

  

 Sidste tilmelding den 02-02-12 

 Tilmelding til: Hans Kurt  2849 8850 

      Kurt   4040 0316 
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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. 



 5 

 

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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Nytårsløbet i Randers. 
Traditionen tro var der kaldt til samling i Randers i juledagene, det var her at det traditionsrige Nytårsløb skulle køres og det 

skulle efter sigende være det 25. af slagsen. Fremmødet denne aften i december må siges at være flot, der var 27 vogne der 

havde fundet vej til klublokalet på gl. Hobrovej i Randers. Denne aften havde man valgt at de ”gamle” klasser skule starte først 

så vi var henlagt til en starttid der hed 19.24 og med et par andre BOAS hold lige i hælene. Vi startede med en lille rundtur ud 

af Randers og forbi en HTK, som holdt på samme sted, som hvor der tidligere har været tidskontrol. Vi fik tiden til at passe ved 

denne kontrol, men det var der vist en del andre der havde problemer med. Herfra turen videre gennem Helstrup, hvor der 

var raderet en vej væk ( og tak for det ) det var vist det der var skyld i at vi vinder denne aften, for der var et par hold som 

”glemte” at køre langt nok. Videre gik det til Langå hvor der holdt en OTK på samme sted som hvor der plejer at være tidskon-

trol i denne by. En etape rundt i industrien lidt på kryds og tværs, noget i retning af det samme som har været kørt tidligere og 

tilbage til tidskontrollen, som denne gang var hemmelig. Efter hemmelig får man en transportetape tilbage til Randers hvor vi 

bliver ledt op til kasernen, hvor der igen er en OTK, vi er her lidt i god tid så vi kan lige gennemgå etapen inden start, et par 

rundture og så tilbage il tidskontrollen igen, som denne gang var ”hemmelig”. Efter kaserne etapen gik turen hjemover til RAS-

klublokalet igen. Her fik vi rettet kontrol, det vidste sig at vi ikke var helt enige med løsledelsen om hvordan man gør det, men 

de måtte bøje sig til sidst ( man må ikke straffe for at komme for tidligt på en transportetape ). Efter at alle var kommet i mål 

vidste det sig at vi havde fornøjelsen af at vinde årets sidste løb, det var lige nok til at vi fik bronze i den samlede DJF turnering  

kun overgået af Per og Frank samt et Århus-hold (Jesper og Søren)—- nu er det så andet år i træk at de står i ”vejen”, så nu må 

det da snart være vores tur.  

Alt i alt et rimelig let løb med en del genbrug, hvor alle kom  mål inden for rimelig tid, der var en god stemning ved mål, med 

en del snak og hygge. Tak til Randers for en hyggelig aften. 

          Kurt. 
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Challenge løbet 2012 i Norge 

 

Efter at have prøvet Pålidelighedsløb herhjemme (1 løb), mente vi at turen var kommet til at prøve det i Nor-

ge, det kunne jo fortælle lidt om hvordan det var i den Nordiske dyst 2012. 

Der var jo lige et par ting der skulle foretages med hensyn til den gamle Mercer’, men det kunne vel ikke væ-

re det store problem. Ringede til mit forsikringsselskab (Veteranforsikringen under Thisted Forsikring). Jeg vil 

gerne bede om at få kasko dækning i januar måned – det kan du ikke få, nå hvorfor ikke – det må jeg ikke la-

ve, nej så kan jeg godt se det bliver svært. Jamen jeg har jo da ansvarsforsikring, så ved jeg hvem der skal be-

tale for turen ud over fjeldsiden. Nu skal du lige vide, såfremt du har behov for at anvende ansvarsforsikrin-

gen, dækker vi -------- i første omgang- men sender regningen til dig! ups det dutter ikke.  Nå – så må du teg-

ne en almindelig forsikring på bilen uden veteranstatus – Nej det er jeg ikke så god til, prøv der hvor du har 

dine andre forsikringer, det er ok fra min side at skifte.  Nå-fat i forsikringsagenten, nu var datoen 28 decem-

ber, vi skulle køre hjemmefra den 6 januar, så der var jo masser af tid, men efter utallige opringninger og 

trusler fra Veteranforsikringsselskabet at de først ville lade den stoppe 28 januar, fremkom der en midlertidig 

police, 5 januar. 

Der er noget med at de drysser sådan noget hvid pulver ud på terrænet i Norge, her ved vintertide, der dur 

sliks fra Hill Climp nok ikke. Fat i 4 pigdæk i Nordjylland, der skulle så monteres pigge i de 2, nej det gør man 

ikke mere! Tur til dækhandleren, jeg har da 4 der ligger, folk lejer ikke pigdæk mere. Fat i de gamle fælge 

med dæk der har lagt på lager i maaaange år. Af med dækkene, fælgene i drejebænken, afslibning samt ma-

ling, montering af dæk – det så godt ud og så havde vi jo også et reservehjul med søm i vanten. 

Det var et løb på 281 km (samme km længde i Norge ;-) så det ville jo være ved hjælp af ledelys noget af ti-

den. Fandt kassen med projektører, jo 2 Bosch til det lange kik, tågelygter blev fundet i Esbjerg. Af med forre-

ste kofanger, tildannet fladjern med holdere til lygter, tykke ledninger op til relæer, man er vel elektriker. ori-

ginal nr. plade var blevet for stor, fik fremstillet en lille udgave, giver problemer senere.  
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35A generator der lignede noget fra 1966 ” det gor bar it”, Lucas Viborg – hjælp, mere power, der var jo også 

puttet lidt støre piratpærer i de normale lygter. Intet problem 55A generator. 

Forinden da havde jeg givet den en hjemmetektylbehandling, bedre end ingenting. 

Andre småting, fodstøtte til Kjeldsen, montering af stopur, optimering af sprinkleranlæg-var afmonteret, om 

forandring af fastgørelse til batteri, montering af H-seler, første gang skulle jeg holde Kjeldsen i højresvinge-

ne, olieskift,  

Nå Kjeldsen klagede jo over at det var nogle for’satte Jumbo flysæder – med rette. 

Aftenen før afgang, afmontere sæder, adskille samme, 35mm skumgummi under Kjeldsen, samt sædeover-

træk, jeg fortog det samme ved førerpladsen he he. 

Billetter var booket for lang tid siden, så det var ok, nu ville vi så gerne have den på trailer efter min firmabil. 

Hallo Stena – hægt lige et slæb på den bil jeg har booket – nej, du kan købe en ny billet og glemme alt om det 

du har betalt for de første, nåååå man er vel jyde efter 4-6 mail, kom der endelig torsdag aften, inden afrejse 

fredag morgen, en ok til returnering af de først købte, over til naboen nu vil jeg alligevel godt låne din trailer 

– jamen den står ude ved en der har lånt den, han var heldigvis færdig med at bruge den, så til Tvede efter 

traileren, ved hjemkomst var bagsmækken faldet af, dvs. incl nummerplade – schit. Fandt den på vejen mel-

lem Hvidsten og Spentrup, helt uskadt. Kopi af registreringsattest? over til naboen fredag morgen, jo da her 

er den, hjem i kopimaskinen. 

Kjeldsen møder op i fint humør og med kaffe og rundstykker, bilen læsses, der var i forvejen donkraft og ter-

mokedeldragter samt reservedele og værktøj læsset i firmabilen, afgang Fladbjerg 07.30 skulle være i Frede-

rikshavn 09.30 sååå. 

Ved Støvring, 2 politibiler og en forhudet cykelbetjent, kikkede længe i sidespejlet, det havde nok gået lidt vel 

hurtigt, Kjeldsen bemærkede så – nå de kommer da vist ikke, samtidig en hurtigkommende enkelt forlygte, 

goddag det er politiet, har i registreringsattest på køretøjerne, ja da, stak ham kopien der knap var kold, han 

kikkede lidt på trækket (tiden gik) kom igen til ekspeditionsvinduet, nu var der også fundet en registrerings-

attest på bilen, hvad skal jeg med den første du gav mig? ja – kikke på den, det er den forkerte del du har 

med! Ja jo det havde han da nok ret i, der stod ikke det mindste om vægt samt deslige. Nå prøv lige at kikke 

herud, det var noget med stålwiren mellem bil og trailer, den var bare slynget om kroge, det blev rettet, hvor 

kører du henne i denne bil, Merceren’, ja i Norge, hvorfor, den nummerplade er ikke godkendt, hvad med 

overlæs, nåå kun lidt reservedel og lidt værktøj, ok-fortsat go tur, pyha det rykkede da mindst et kvarter af 

fartplanen. Ankomst på havnen kl. 930, så det var jo fint, og turen til Oslo gik som den nu går på en færge. 

 
               Fortsættes side 10 
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bjerringbro@profiloptik.dk 

BANEGÅRDSPLADSEN 10  ·  8850 BJERRINGBRO 
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Vel ankommet til Oslo, blev NAF Centeret lagt ind på GPS og af sted gik det, efter lidt omkørsel fandt vi ste-

det, snakkede med en mekanikker, jo det var stedet. 

Videre til Bed & Brekfast gården, det var sk. ikke så let, adressen jeg havde indkodet var på centeret der sty-

rede bookingerne. Nå efter en tur til Drammen fandt vi byen Hvalsted på vej mod Oslo. Det var lidt snørklet 

vej, men det gik da heldigvis nedad, indtil 200m før gården, da var der et par skarpe sving og så ellers opad, 

fuld speed på, vi kom da halvvejs op inden begyndte at rulle baglæns, selvom vi stadig kørte fremad, efter 

noget langsommelig nedstigning, baglæns, blev Merceren aflæsset, den kørte fint ovenud af bakken, det var 

da gode tegn for næste dag. Snekæder på trækkeren og så ellers så langt tilbage som muligt og derefter fuld 

skrue fremad, men med automatgear er du ikke selv helt herre over hvornår der skiftes, så 100 m. før gårds-

pladsen satte den trækhjulene rundt inkl. snekæder. Massey Fregusonnen kom bakkende, firhjulstræk og 

kæder på alle, så var det op i gårdspladsen. 

Et fint sted at bo, et gammelt hus fra 1947, havde været et pigehjem – var det desværre ikke mere. Der blev 

fremsat morgenmad så vi kunne komme tidligt ud af fjerene, til slut en fyraftenspilsner og så til køjs, mobilen 

var stillet til vækning 04.45 – af en eller anden grund startede den 03.45, måske sommertid. 

Vel ankommet til NAF Centeret, som første bil, fik godkendt og udleveret diverse skilte. Kikkede lidt på alle 

de andre der begyndte at komme, vældig flinke mennesker. Der blev spurgt fra vores side, om lidt af hvert 

ang. løbet og der blev beredvilligt svaret. Halvanden time før start der var 818 fik vi vores kørebog og kort 

udleveret, vi brugte også tiden til at kikke ruten igennem og få lidt hjælp af medkørerne. 

Så var det klar til afgang og rask fremad det gik, i første omgang lidt for raskt i den forkerte retning, senere 

fandt vi ud af at nogle Nordmænd havde gjort det samme, og de boede endda på stedet. 

Efter et længere stræk på motorvejen mod Drammen, skulle vi da heldigvis af. Så begyndte selve løbet, dvs. 

pålideligheds etaper, i og med vi havde en gps logger på instrumentbrættet, der loggede tidspunkter pr se-

kund, var det jo om at holde tiden, rigtig hele tiden, det er fa….. svært. Etaper på op til 7 km på skovveje med 

belagt nysne, så var der mulighed for at mærke hvordan Merceren’ opførte sig, det havde selvfølgelig været 

skønnere og havde kørt nogle dage i et sådant terræn, Efter nogle transport etaper og pålideligheds etaper 

kom vi frem til Sigdal banen http://sigdalgokart.no/sigdal/  

Det var her det hed færdighedsprøver, det var rundt på autocrosbanen og på den rigtige side af keglerne og 

den hurtigste tid, selvom gennemsnitshastigheden kun var 33, så var der vist ikke nogle der nåede i mål på 

idealtiden, anden gang nåede vi godt og vel i mål, stopkeglen tog vi med et stykke, det koster prikker, det 

hedder ikke strafpoint i Norge. Det var nu vældig skægt, sådan noget fik man aldrig lov til herhjemme. Der 

stod i beskrivelserne at såfremt det var i åben bil skulle man bære hjelm, der var ikke mange åbne ;-) 

Så var der middag, med gullasch og vafler, derefter 2 omgange på banen, i et træk, fin bane. 
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Videre gik det, så var det pludselig at instrumentet til visning af drivmiddel var ved at bundfalde, bil uden 

brændstof er ikke noget værd. Nå der kom da heldigvis en transportetape hvorpå der var en tank. Så nåede 

vi Valle Gård banen, ja det med bane er vel så meget sagt, men et område omkring et stort gartneri, så vi røg 

hovedkulds hen til startstregen da der ikke lige var andre, det kunne have været rart at kunne spionere lidt, 

men nå fremad, det gik rimeligt indtil vi skulle vende 360 grader, så ville forhjulene ikke bide, det koster altså 

at måtte bakke. Så var der igen lidt fortæring mm. Mens vi stod og spiste kom en nydelig lyshåret dame hen 

og spurgte, er i dem fra Danmark, ja altså på ren dansk tale, jo det måtte vi da indrømme, hun var skolelæ-

rerinde i byen, så der blev da tid til lidt snak. Så var det blevet mørk til den sidste tur på banen, men nu kend-

te vi den. Lidt lygte og rudevask og så af sted, det gik bedre vi kortede 17 sekunder af tiden, der var kun en 

Nordmand der var opvokset inde i sin Volvo 122 der var bedre. Så var det sådan set ved at være slut, der var 

en lang transportetape til mål. Efter resultaterne var offentliggjort og præmierne uddelt, var det tid til at sige 

farvel og tak for denne gang. Det blev til nr. 9 i vores klasse og nr. 3 på færdighedsprøverne, så det er vel ac-

ceptabelt, alt i alt.   

 

Så skulle trailer og trækker hentes, stod ved Bed & Breakfast, fandt et sted at læsse, der var jo også bakker 

derfra. Så gik det gennem Oslo og syd på, der var masser af tid vi skulle med fra Göteborg Søndag 8 00    det 

kom vi så ikke!!                                                     

 Efter en blund et stykke efter Oslo, gik det længere sydpå, 70 km fra Göteborg blev der igen lagt an til en 

blund. Undertegnede skulle så på et tidspunkt lade vandet, det næste jeg husker er at jeg vågner efter at ha-

ve sovet igen, stryger hænderne op over hovedet, sådan for at trække skindet væk fra øjnene, men det var 

blod der var på hænderne, nå Kjeldsen fat i førstehjælpskassen, nej der skal sat…. syes, så det blev med am-

bulance til Trollhättan, for videre behandling, selv hovedet blev scannet, men de kom og sagde at der ikke 

var noget – det er der jo nok mange der gerne vil samtykke med, he he.  

Så derfor blev det en eller to færger senere. 

Men alt i alt en fin tur, det burde måske hedde”Forhindringsløb” 

Hold 9 

Frank Kjeldsen & Per Hjort 
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Bjerringbro og Omegns Auto Sport 

indbyder til 

SuperBrugsen-Løbet 2012 
Mandag den 5. marts 2012 

1. 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. 

SuperBrugsen-Løbet 2012. 

  Arrangerende klub: Bjerringbro og Omegns Auto Sport. 

  Løbets navn:  SuperBrugsen-Løbet 2012 . 

  Type:    Åbent O-løb 

      1. afd. af Klub Mesterskabet i BOAS 

  Dato:    Mandag den 5. marts 2012. 

  Løbsleder:   Hans Kurt Nielsen.    OF 423 

  Løbsledelse:   Britta Hedegaard Nielsen. 

       

  Sekretariat:   Hans Kurt Nielsen 

      Vestervang 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 

  C    80 kr.   Ca. 38 km 

  D    80 kr.   Ca. 35 km  

  T    50 kr.   Ca. 30 km  

  Anmeldelse:  www.osport.dk  

      eller henvendelse til sekretariatet 

  Betalingsmåde:  Ved start. 

  Mødested:   Hjermind Gl. Skole 

      Hjermind Byvej 28 · Hjermind 

      8850 Bjerringbro 

  Startsted:   Samme sted. 

  Samlingssted:  Samme sted. 

  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. 

   

      Der er præmier til alle BOAS hold der deltager i mindst 5 løb i BOAS.  

      Der er præmier til alle de udenbys deltagere der deltager i alle 4 ud  

      over 4-kant turneringen. 

mailto:h-k-nielsen@bknet.dk
http://www.osport.dk/
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Byggecenteret Bjerringbro · Heimdalsvej 1 · 8850 Bjerringbro  

86 68 25 44  · www.stark.dk 
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Referat fra bestyrelsesmøde lørdag 14. januar 2012 kl. 12.00 I BOAS lokale på Hjermind Gl. Skole. 

Tilstede: Hans Kurt Nielsen, Frank Kjeldsen, Henning Larsen og Kurt Rasmussen. 

Afbud: Preben Nielsen. 

1. Sidste mødes referat. 

 Referat fra generalforsamling godkendt og underskrevet. 

2. Konstituering af bestyrelsen. 

 Formand: Hans Kurt Nielsen. (har kontakten til presse) 

 Næstformand: Frank Kjeldsen. 

 Kasserer: Henning Larsen. 

 Bestyrelsesmedlem: Preben Nielsen. 

 Klubblad og Web: Kurt Rasmussen. 

3. Annoncer i BOAS NYT i 2012. 

 Frank har et par nye emner som han kontakter, Hans Kurt prøver dem fra sidste år + et nyt 

emne. 

4. Aktivitetskalender. 

 Vi gennemgår aktivitetskalender, og bliver enige om at bowling bliver den 11. feb. eller 12. 

feb. og med start midt på eftermiddagen, Kurt undersøger om det er muligt at afholde det i 

Inside Hammel   

 Sommerfest er lagt i hænderne på Frank Kjeldsen og dato er 30.juni. 

5. Regler til KM i BOAS. 

 Klubmesterskabet i BOAS køres i 2012 over 7 løb, hvor 5 er tællende. MAB og C-D klasserne 

køres om KM. Pointene tildeles den enkelte person, der giver mulighed for at køre med for-

skellige makkere. 

6. Præmieringsregler for 2012. 

 Der er præmier til alle BOAS hold der deltager i min. 5 løb i BOAS. Der er præmier til alle de 

udenbys deltagere der deltager i alle 4 ud over 4-kant turneringen. 

7. Licens betaling for 2012? 

 Skal vi fortsat refundere licens for dem der fuldfører JFM / DM sæson? Ja vi gør som hidtil og 

støtter op om de aktive hold der viser ”klubfanen” ved de ”store” løb. 

 Det blev vedtaget at der betales startgebyr og forplejning til hold DM. 

 Hvis der er nogen der tager til Sjælland og kører DM2 betaler klubben startgebyr. 

8. Eventuelt. 

 Der var fint brev fra Viborg kommune ang. Årets idrætskommune (som kommunen havde 

vundet ved årets sportsrevy sidste weekend) 

     Ref.: Kurt 

 

 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 

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

2. februar HUSK tilmelding til Bowling. 
( se side 3 ) 

 
11. februar kl.16.00 Bowling og præmieuddeling,  

I kulturhuset Inside i Hammel 
( se side 3 ) 

5. marts kl. 19.00 SuperBrugsen-Løbet 2012 
 (se side 12 - 13 ) 


