


         



                     BOAS indbyder til opstartsdag den 16/1 2010. 

 Bestyrelsen i BOAS indbyder hermed gamle samt nye medlemmer til en 
 Opstartsdag som vil gå ud på at vi laver et lille let oringteringsløb på ca. 
 20 km med forudgående instruktion til nye som gamle. 
 Derefter kan der købes Medlemskaber af både BOAS og DASU samt andet afregning med 
 Kasseren. Klubben er vært med en kop kaffe med brød.                 
 Alt dette starter kl. 13.00 i klublokalet på Hjermind Byvej 28 8850 Bjerringbro.  

                                    På bestyelsen`s vegne. 

                                    Hans Kurt Nielsen. 

Hvilket hjul bliver mindst belastet i et 
 Højresving ? 
 
 Reservehjulet Selvfølgelig ! 





 

      

                                                                    

          BOAS og Auto Mester indbyder til. 

                 Auto Mesterløbet 2010. 
  Dato:                 Mandag den 1/2  2010. 

  Løbsleder:    Britta og Hans Kurt Nielsen 
 
  Tilmelding:       Osport.dk  
                     Hans Kurt Nielsen 
                      Vestervang 7 
                       8850 Bjerringbro 
                             28498850. 

  Løbslængde:     Alle klasser ca. 30 Km. 

  Mødested:         Auto Mester/Bjerringbro Bilcenter I/S 
                             Brogade 74 
                             8850 Bjerringbro 
  Første start:     Kl. 19.00 
  Respittid:          90 min. 
  Startgebyr:       70 kr. 

  Håber at se jer til det første løb i 2010. 

  Løbet er første afdeling af Klubmesterskabet i BOAS, og 
  Vil blive afviklet på fine veje. 



 

        

   



         Bestyrelsesmøde Hjermind Skole Mandag 14. december 2009 kl. 16.00 

     Dagsorden: 

1. Siden generalforsamling 
Ejvind har meddelt klubben, at han trækker sig som formand, og at han ikke fremover vil udføre opgaver for klubben. 
 
2. Ny bestyrelse 
Formand  Hans Kurt Nielsen 
Næstformand Frank Kjeldsen 
Sekretær  Henrik Berthel 
Kasserer  Henning Larsen 
Medlem  Preben Nielsen 
 
3. Ændring af vedtægter ved ordinær generalforsamling november 2010. 
Bestyrelsen stiller til den tid forslag om ændring af §3+§4+§5+§11. 
 
4. Klubmesterskab 2010. 
Vi har ingen løbsleder i marts 2010, derfor hægter vi os på Kjellerups løb 15-3-2010. 
 
5. Kursus, opstart ny sæson. 
Vi afholder opstartsmøde i klublokalet lørdag d. 16-1-2010 kl. 13.00. Foreløbig program. 

- Kursus/ lille løb: Hans Kurt og Frank 
- Kontingent, licens mv: Henning 
- Fotografering: ?? 
- Kaffe og brød: alle 

      Henrik laver indbydelse til klubblad, januar nummer. 

6. Ændring af indmeldte løb i Dasu regi 2010. 
Henrik og Hans Kurt. 
 
7. Løbsafgift i 2010. 
Uændret kr. 70,- egne løb 
Kr. 80,- i 5 kantsløb, hvoraf kr. 20,- går til præmie 
 
8. Evt. 
Vi søger Sparekassen Kronjylland om penge til ny fremvisningsprojektor. Henning laver udkast til ansøgning. Vi skal 
have alle personer registreret i vor husstandsmedlemskab, så vi kan få aktivitetstilskud fra Viborg Kommune udbetalt 
til personer under 25 år. Henning laver denne opgørelse når medlemmer betaler kontingent for 2010. 
 
Henning 

        Team-Boas 

 
 
 
 



 
 

          
 
 
 

             Husk at støtte vores sponsere, da de støtter os. 
 
 
 
 

     
 
 



 
 
 
 
 

                    Nytårsløbet 2009 i Randers Motor Sport. 
 
Nytårsløbet var både det sidste løb i 2009 og sidste afdeling af 5 Kanttuneringen, vi startede i     
klublokalet på Gl. Hobrovej i Randers hvor vi fik en tranportetape til Tronholmen hvor vi kørte rundt 
på meget glatte veje inden vi nåede til Sdr: Borup 
hvor Otk 1 hodt derefter gik turen til det Sydlige industrikvarter inden turen gik ud over 
Haslund,Tebbestrup tilbage ti Haslund og Værum hvorfra turen gik ned over Vissing og Hallendrup 
til Trustrup hvor der holdte en HTK som kostede 4 strafpoint. Herfra gik turen igen mod Sdr. Borup 
hvor Målkontrollen holdt, hvorefter vi igen kørte en transportetape tilbage til klublokalet på Gl. 
Hobrovej hvor der efterfølgende var præmieudeling for henholvis deres DM afdeling i Oktober og 
aftens løb samt præmier for 5 Kanttuneringen, her blev BOAS igen pænt repræsenteret med 1 
første og 3 tredjepladser i D klassen 
og en 2 plads i C klassen samt en 3 plads i B klassen. Det var jo henholdsvis Frank,Kurt, 
Alexander og Thomas i D, Niels Åge og Henning i C og endelig Tage og Ole i B klassen som blev 
afgjort på flest førstepladser. I selve løbet blev det til 1 første plads i C klassen for os. Med ønsket 
om godt NYTÅR og på gensyn den 16 Januar til opstart inden 1 løb i 2010 som jo starter ved 
AUTO Mester i Bjerringbro den 1 Februar kl. 1900. 

Hilsen Britta og Hans Kurt. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

      Slutresultater for 2009 
 
 

               
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

              
 
 
 
 
 
 
 



 
 

               
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
En rigtig skottehistorie ! 

En skotte i Aberdeen ringer til sin søn i London få dage før Juleaften; følgende samtale udspiller 
sig: 

> Jeg hader at skulle ødelægge din Jul, men jeg må fortælle dig at din mor og jeg skal skilles. 

  45 års elendighed må være nok ! 

> HVAD TALER DU OM, MAND ? HVAD HAR i GANG I ? 

> Vi kan simpelthen ikke tåle synet af hinanden. Jeg bliver syg, når hun taler til mig. 

  Og jeg bliver syg af at tale om det, så du må ringe til din søster i Leeds og fortælle hende 
det. 

Sønnen ringer til søsteren: 

> Far har ringet og fortalt, at de skal skilles. 

> HVAFFOR NOGET ? HVAD FANDEN TÆNKER DE PÅ ? VED DU HVAD - JEG RINGER TIL HAM ! 

  DET SKAL VI NOK FÅ GJORT NOGET VED ! 

Datteren ringer til far'en: 

> HVAD HAR I GANG I, MAND ? ER I RIGTIGT KLOGE ? DET KAN I GODT DROPPE ! 

  JEG KOMMER I MORGEN, OG I FORETAGER JEG IKKE NOGETSOMHELST FØR ! 

  JEG RINGER TIL MIN BROR I LONDON OG SIGER TIL HAM, AT HAN OSSE SKAL KOMME ! 

Knalder røret på. 

Faderen vender sig til sin kone: 

> Den er hjemme ! 

  De kommer til Jul - og de betaler selv rejsen ! 

 



 
 
 

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. 
Automester-løbet 1. Feb. I Bjerringbro (Boas) 

HTH-løbet 27. Feb. I Horsens (AAS) 
 
 

Sker i Boas. 
Opstartmøde med kursusløb 16. Jan. 
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