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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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Opstart på sæsonen 2012. 

I BOAS klublokalet på Hjermind gl. skole. 

Opstartsdagen vil starte med et lille let O-løb på ca. 20 km. Og en lille gennemgang bagefter. 

Herefter vil der være mulighed for fornyelse af BOAS medlemskab og DASU licens. 

Klubben vil være vært for kaffe og brød. 

Alle er velkommen. 

 

På bestyrelsens vegne: 

Hans Kurt Nielsen. 
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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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Lørdag 14.   januar   kl. 13.30 Opstartsdag BOAS.   Hjermind Gl. Skole 

        februar Bowling og præmiefest ?????? 

Mandag 5. marts BOAS-løb     KM1 BOAS  ( Hans Kurt Nielsen ) 

Mandag 19. marts Den Jyske Firkant 1 Kjellerup og Omegns Motorklub. 

Lørdag 31. marts DM1 / JFM1 Kjellerup og Omegns Motorklub. 

Mandag 2. april BOAS-løb     KM2 BOAS  ( Frank Kjeldsen ) 

Lørdag 21. april DM2 / SM1 Motorklubben for Borup g Omegn 

Mandag 23. april Den Jyske Firkant 2 Aarhus Automobil Sport 

Mandag 7. maj Den Jyske Firkant 3 / KM3 BOAS ( Hans Kurt Nielsen og Frank Kjeldsen ) 

Lørdag 12. maj DM3 / JFM 2 Aarhus Automobil Sport 

Mandag 4. juni BOAS-løb    KM4 BOAS ( Ole Pedersen ) 

Lørdag 9. juni JFM3 Thy Motor Sport 

Mandag 18. juni Den Jyske Firkant 4 Aarhus Automobil Sport 

Juni / Juli  Sommerfest ?? 

Mandag 6. august BOAS-løb     KM5 BOAS  ( Hans Kurt Nielsen og Frank Kjeldsen ) 

Mandag 20. august Den Jyske Firkant 5 Aarhus Automobil Sport 

Lørdag 1. september DM4 / JFM4 Thy Motor Sport 

Mandag 3. september Den Jyske Firkant 6 BOAS ( Alexander og Kurt Rasmussen ) 

Lørdag 15. september Hold DM / SM4 Stevns Motorklub 

Mandag 24. september Den Jyske Firkant 7 Randers Auto Sport 

Mandag 1. oktober Den Jyske Firkant 8 BOAS  ( Henning Larsen ) 

Lørdag 6. oktober DM5 / JFM 5 Aarhus Automobil Sport 

Lørdag 27. oktober DM6 / JFM 6 Kjellerup og Omegns Motorklub. 

Søndag 4. november Bil-Bingo Bjerringbro og Omegns Auto Sport 

Mandag 12. november Den Jyske Firkant 9 Aarhus Automobil Sport 

Fredag 28. december Nytårsløbet—Den Jyske Firkant 10 Randers Auto Sport 
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     17. december 2011 

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjermind l. Skole den 6.november efter Bil-bingo. 

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

Afbud: Preben Nielsen 

1. Sidste mødes referat. Referat gennemgået og godkendt. 

2. Bil-bingo. Evalueringen af bil-bingo, der var lidt præmier i overskud, de blev dog 

hurtigt solgt til indkøbspris. Vi kunne godt tænke os at der var lidt større opbak-

ning, vi overvejer lige om der skal laves lidt om på arrangementet eller om vi evt. 

skal ligge det på hylden. 

3. Præmiepenge. Henning gennemgik præmielisten  

Niels Aage Jensen   guld kr. 135,- præmie kr. 205,- i alt kr. 340,- 
Henning Larsen   guld kr. 135,- præmie kr. 205,- i alt kr. 340,- 
Tage Mogensen      præmie kr. 205,- i alt kr. 205,- 
Ole Pedersen       præmie kr. 205,- i alt kr. 205,- 
Per Jensen    guld kr. 135,- præmie kr. 205,- i alt kr. 340,- 
Frank Kjeldsen   guld kr. 135,- præmie kr. 205,- i alt kr. 340,- 
Kurt Rasmussen      præmie kr. 205,- i alt kr. 205,- 
Alexander Rasmussen  ( 4 løb C+ 1 løb D) præmie kr. 205,- i alt kr. 205,- 
Britta Nielsen       præmie kr. 205,- i alt kr. 205,- 
Hans Kurt Nielsen      præmie kr. 205,- i alt kr. 205,- 
Rene Nielsen    guld kr. 135,- præmie kr. 205,- i alt kr. 340,- 
Thomas Nielsen   guld kr. 135,- præmie kr. 205,- i alt kr. 340,- 
Harry Hansen       præmie kr. 80,- i alt kr. 80,- 
Anders Fisker       præmie kr. 80,- i alt kr. 80,- 
Poul Brøndum      præmie kr. 80,- i alt kr. 80,- 
Egon Brøndum      præmie kr. 80,- i alt kr. 80,- 
Rene Skjøt       præmie kr. 80,- i alt kr. 80,- 
Jørgen Skjøt       præmie kr. 80,- i alt kr. 80,- 
Asger Jespersen      præmie kr. 80,- i alt kr. 80,- 
Lars Jespersen      præmie kr. 80,- i alt kr. 80,- 

4. Eventuelt. Intet. 

           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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Byggecenteret Bjerringbro · Heimdalsvej 1 · 8850 Bjerringbro  

86 68 25 44  · www.stark.dk 
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R e fe ra t  f ra  g e n e r a l fo r s a m l i n g  a f h o l d t  d e n  2 8 .  n o v e m b e r  2 0 1 1 .  

 Formanden startede med at byde de 8 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. 

 Året 2011 har budt på 7 BOAS-løb hvoraf 3 har været tællede til DJF, vores løb i 2011 været besøgt af mellem 17 til 20 hold  hvilket må 

 siges at være tilfredsstillende, når man ser på hvor mange der er til start ”uden for Østjylland”. Bestyrelsesmøder har vi afholdt 4 stk. 

 af og det må siges at være passende med det aktivitetsniveau vi har på nuværende tidspunkt. Det er svært at tiltrække nye til sporten, 

 det må vi sande trods det at vi har prøvet til med at omdele flyer. Der har være deltaget i DM/JFM af 6 BOAS hold og det blev guld til 

 Kurt og Alexander i D-klassen samt sølv til Britta og Hans Kurt i C-klassen og en samlet 3. plads for klubholdet. Sommerfesten blev 

 afholdt hos profeten Frank, i Trustrup, trods det ”strålende” vejr var der højt humør og god stemning. Stor tak til Frank for lån af de fine 

 omgivelser. Tak til resten af bestyrelsen for til gode samarbejde i året der er gået, og håber det fortsætter fremover. Beretningen 

 godkendt af generalforsamlingen. 

4. Kassererens beretning. 

 Gennemgang af regnskabet, blev udført af Henning. Det viste et lille overskud og det blev godkendt af generalforsamlingen  og det var 

 blevet revideret af revisor Ole. 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 Hans Kurt Nielsen, Henning Larsen og Kurt Rasmussen alle 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. 

 Der var indkommet et forslag på at pionerpokalen, i år tildeles Kurt Rasmussen for hans arbejde med klubbladet, lave indbydelser til  løb 

 samt hans arbejde med hjemmesiden. 

12. Eventuelt. 

 En masse gode historier under kaffen. 

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

              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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bjerringbro@profiloptik.dk 

BANEGÅRDSPLADSEN 10  ·  8850 BJERRINGBRO 

Løbslederkursus 

Til januar er der igen løbslederkursus. Det er i weekenden 21. – 22. januar. Der er mulighed for at 

komme på OF424 og OF413/423. Der har ikke de seneste år været afholdt OF413/423, så der er en 

del potentielle deltagere til dette kursus. Der opfordres derfor til, at OF424-licensindehavere tilmelder 

sig OF413/423-kurset. 

Kursusbeskrivelser og tilmeldingsblanket findes på http://www.dasu.dk/web/guest/dasu/

tvargaende_udvalg/kursusudvalget/kursusoversigt_og_deltagerlister  

Tilmeldingsfrist til kurserne er 6. januar 2012. 

Ændring af beregning af strafpoints 

Vi har nu i et år kørt med regelen om at fejlnoteringer (FN) og manglende kontroller (MK) straffes ens. 

Vi har i løbene oplevet, at løbslederne stort set har levet op til intentionerne om, at en fejl straffes 

med enten en FN eller en MK Vi har derfor valgt at nedsætte max. strafpoints for en fejlkørsel. 

Samtidig har vi valgt at hæve strafpoints for FN og MK til 25. Begrundelsen er, at vi dermed tilgodeser 

orienteringen. 

Vi håber, at vi med disse ændringer får en god afvikling af løbene og en retfærdig bedømmelse. 

Er GPS tilladt i O-løb? 

Vi har ofte fået det spørgsmål. Svaret har indtil nu været, at da der er kort i en GPS er det ikke tilladt 

at bruge en sådan under O-løb.  

Vi har imidlertid vurderet sagen igen og fortolket reglementet sådan, at det fremover er tilladt at bru-

ge GPS under O-løb. Begrundelse: Reglementet forholder sig ikke til brug af GPS, og vi vurderer ikke, 

at deltagerne kan bruge GPS til hjælp ved fastsættelse af løbsruten.  

Afslutning 

Vejsportsudvalget vil benytte lejligheden til at takke for mange gode stunder på O-løbsbanerne i løbet 

af 2011, og vi håber på en god O-løbssæson i 2012.  

                                                                                               

 

Vejsportsudvalget        
O r i e n t e r e r  

http://www.dasu.dk/web/guest/dasu/tvargaende_udvalg/kursusudvalget/kursusoversigt_og_deltagerlister
http://www.dasu.dk/web/guest/dasu/tvargaende_udvalg/kursusudvalget/kursusoversigt_og_deltagerlister
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HUSKELISTEN: 
 

6. januar: Sidste tilmeldingsfrist til løbslederkursus. 
( se side 10 og 12 ) 

 
14. januar kl.13.30 Opstartsdag. 

( se side 3 ) 

Løbslederkursus. 
Jeg skriver til jer, fordi jeg kan se, at I har løbslederlicens OF424, som er licens til løbslægger for C og D klasserne. 

 I weekenden 21. - 22. januar 2012 er der igen kursus, og denne gang håber vi, at vi kan få et godt hold til OF 

413/423, der giver licens til at være løbsleder samt løbslægger for M-A-B. 

  

Jeg vil opfordre jer til at deltage, da vi har brug for gode løbsledere rundt omkring i hele landet. 

 I kan læse nærmere om kursusbeskrivelse på flg. link (der er også tilmeldingsblanket): 

http://www.dasu.dk/web/guest/dasu/tvargaende_udvalg/kursusudvalget/kursusoversigt_og_deltagerlister 

 Tilmeldingsfristen er 6. januar. For god ordens skyld bør I før tilmelding konferere med klubben, da den vil få 

opkrævning på deltagergebyret. 

  

Venlig hilsen  Ole Skov 

 

http://www.dasu.dk/web/guest/dasu/tvargaende_udvalg/kursusudvalget/kursusoversigt_og_deltagerlister

