
Juni 2009 Årgang 33 

Niels Åge og Henning med sved på panden i Junge/Hyundai-løbet 



 



Grindsted Løbet 2009. 
  
Vi var en tur i Grindsted for at køre løb tirsdag den 12/5 09 og 
her mødte 9 hold op til start hvoraf de 3 var BOAS hold for Niels 
Åge og Henning, samt Tage og Ole var også kørt en tur til 
Grindsted. Nå vi fik start tid 1840, som de første og så gik det 
ellers rund i kvarteret Nord for klubbens klublokaler, hvor der 
var meget svær og koncentreret orientering med masser af 
svære forbikørsler og andet godt, da vi var færdig med at lære 
Grindsted nord at kende gik det mod Syd en tur på landet hvor 
man igen skule passe på at få alle målene kørt rigtig og se efter 
signaturer og andet godt på masser af private veje, som var fine 
at køre på. Da vi så vendte snuden Nord på igen fik vi lige en 
lille tur rundt i det nordlige Grindsted inden vi kom i mål i GMK`s 
klublokaler, så turen igen kunne gå mod Bjerringbro, hvilket vil 
sige 105 Km. men det er jo ikke at regne for der var mødt 2 hold 
op fra Thy, så de havde jo nok længere hjem. Til slut tak til 
Knud for et godt, men svært løb bare synd der ikke kommer lidt 
flere. 
Hilsen Britta og Hans Kurt. 
 
Oplyst til redaktionen: 
 
Seneste nyt fra Grindstedløbet. 
Efter endt fin beregning og rabat tildeling på resultatlisten, blev 
Niels Åge og Henning vinder af C klassen, medens Britta og 
Hans blev nr. 2 efter, at de var udråbt som vinder af klassen på 
løbs aftenen. 
Tage og Ole der også var kørt til Grindsted, fik også en plads 
på resultatlisten i B klassen. 
 
Redaktionen 
 



 
 

 
 

Brændstof til bilen. 
BOAS medlemmer der 

 tanker ved OK 
i Bjerringbro, har mulighed 

for at vinde en tank 
brændstof hver måned. 

 
Sidste måneds vinder: 
Thomas Nielsen 
 
Jo flere kvitteringer du afleverer,
jo flere chancer har du. 
Kvitteringer sendes eller 
afleveres til Hans Kurt senest 
den 15. i måneden 

 

Bjerringbro Bilsyn 
 

 

 

 
 

BOOK din tid på 
www.bjerringbrobilsyn.dk



 
 

 

 

bestilling@bkkontor.dk 
 

 



Klubmesterskabet i BOAS afvikles i år 2009 over 9 løb, heraf er 5 tællende. MAB og C-D klasserne kører 
om KM. Pointene tildeles den enkelte person, det giver mulighed for at køre med forskellige makkere. 
Der er præmier til alle BOAS hold der deltager i min. 5 løb i BOAS. Der er præmier til de udenbys 
deltagere der deltager i 4 af de 5 løb der ikke er tællende til 5 kantturneringen.   

Navn 2-2 2-3 6-4 4-5 2-6 2-8 7-9 5-10 2-11 I alt. 
B                     
Hans Kurt Nielsen L 18 18 17 20     73 
Britta Nielsen L 18 18 17 20     73 
Ole P 20 20 L 18      58 
Tage Mogensen L 20 20 18      58 
Ejvind Jensen  L 17 20 17     54 
Kaj Busk   20 20      40 
Niels Åge Jensen 18 17 UB UB UB     35 
Henning Larsen. 18 17 UB UB UB     35 
C           
Per Møller Larsen  UK         
Søren Koldbæk 20 20 20 20 20     100 
Bruno Koldbæk 20 20 20 20 20     100 
D                     
Kurt Rasmussen 20 20 18 18 20     96 
Alexander Rasmussen 20 20 18 18 20     96 
Frank Kjeldsen 18 18 20 20 18     94 
Thomas Nielsen 18 18 20  17     73 
Kristian Kjeldsen    20 18     38 
Kjeld Udengård Rasmussen  17  17      34 
Henrik Bertel  17  17      34 
Ole Mogensen 20         20 
Jacob Huus     17     17 
Jan Gravesen  UK         
Ea Bjerregård           
Karsten Jørgensen           
Kenneth Larsen           

H= 2 Kontrollanter eller hjælpere til hvert løb, tildeles 17 KM, hvis de er involveret i mere end et løb. 
M= Udgået med Maskinskade 
UB=Deltagelse uden beregning. 
L=Løbsledere 

 

 

 

 



 
5 KANT RESULTATLISTE FOR SMOK–BOAS-AAS–RAS-KOM 

Navn/ 
Klasse D 

Klub KOM 
23/03 

BOAS 
06/04 

BOAS 
04/05 

BOAS 
01/06 

AAS 
18/06 

BOAS 
03/08 

SMOK 
16/09 

AAS 
28/09 

AAS 
22/10 

RAS 
28/1
2 

.PO 

Frank Kjeldsen 303-BOAS 50 48 50 48       196 
Henrik Andreasen 089-KOM 48 50 47 48       193 
Kurt Rasmussen 303-BOAS 47 47 48 50       193 
Alexander Rasmussen 303-BOAS 47 47 48 50       193 
Tommy Thrysøe 027-AAS 46 46 46 46       184 
Thomas Nielsen 303-BOAS 50 48  45       143 
Dan Skov Kristensen 089-KOM 48  47 48       143 
Ronny Pedersen 027-AAS  46 46 46       138 
Keld U. Rasmussen 303-BOAS 45  45 47       137 
Henrik Berthel 303-BOAS 45  45 47       137 
Krestian Kjeldsen 303-BOAS   50 48       98 
Tom Kristensen 312-KOM  50         50 
Kristian Johansen 027-AAS 46          46 
Jacob Huus     45       45 
             
Klasse C             
Niels Å. Jensen 303-BOAS 50 45 48 50       193 
Henning Larsen 303-BOAS 50 45 48 50       193 
Bruno Koldbæk 303-BOAS 47 48 45 47       187 
Søren Koldbæk 303-BOAS 47 48 45 47       187 
Torben Østergård 027-AAS 45 46 47 48       185 
Pouel E. Hansen 027-AAS 45 46 47 48       185 
Hans Jacobsen 027-AAS 48 50 50        148 
Hans J. Andersen 027-AAS 48 50 50        148 
Bent Juel Jensen 320-SMOK 46 47 46        139 
Henning Olsen 320-SMOK 46 47 46        139 
Klasse B             
Michael Døssing 089-KOM 50 47 46 50       193 
Jens Døssing 089-KOM 50 47 46 50       193 
Lars Jespersen 089-KOM 47 50 47 47       191 
Asger Jespersen 089-KOM 47 50 47 47       191 
Ejvind Jensen 303-BOAS 46 47 50 47       190 
Britta Nielsen 303-BOAS 45 46 47 48       186 
Hans Kurt Nielsen 303-BOAS 45 46 47 48       186 
Tage Mogensen 303-BOAS 48 48 48        144 
Ole Pedersen 303-BOAS 48  48        144 
Kaj Busk 303-BOAS 46 48 50        144 
Verner Hald 051-KDAK  45         45 
Erik Hald 051-KDAK  45         45 
Klasse A             
Anders Fisker 089-KOM 47 50 50 50       197 
Harry Hansen 089-KOM 47 50  50       147 
Else Friborg 089-KOM 50          50 
Henning Friborg 089-KOM 50          50 
Ole Bach 081-THY 48          48 
Bjarne Agesen 081-THY 48          48 
Klasse M             
Bjarne Andersen 027-AAS 50 48 48 50       196 
Poul Brøndum 071-RAS 48 50 50 48       196 
Egon Brøndum 071-RAS 48 50 50 48       196 
Bernd Thrysøe 027-AAS 50  48 50       148 
Hans O. Nielsen 027-AAS  48         48 
 
 



 
 

Prøv bilorientering i Danmarks 
mest aktive bilorienteringsklub. 

Bliv medlem i BOAS. 

 

 

 
 



DM 4 og 5 I Borup og omegns motorklub den 22-23 i 6 2009. 
  
Det var første gang vi var taget turen over Storebælt for at køre løb, men hvis det 
er standarten for O-løb på Sjælland, så var det nok også sidste gang vi brugte 
2000 kr. på to løb, hvor der ikke var taget hensyn til begrænsede veje som DASU 
ellers lægger op til. Nå men til selve løbet hvor første etape foregik i Broksø og 
hvilket navn det levede nok op til lodsejernes mening om O-sport for det var et 
ræsen frem og tilbage i den samme by jeg kan godt forstå beboerne truede af os 
som nogle af de sidste der kom for man kunne tydelig se på vejene at der var 
blevet kørt stærkt, for når først tilladelsen er hjemme kan man jo lige så godt lade 
samtlige biler komme 3-4 gange for så er man da sikker på at ikke få tilladelse 
igen. 
På etape Teestrup havde de endda lavet et rubrikkort på en græsmark, hvor man 
hverken kunne se vej eller andre kendetegn så det er under al kritik til C holdene 
at man skal kun bruge begrænsede veje, desuden var der flere steder at der var 
spærret af traktorer og andet så hverken idealrute eller tid kunne forenes. Haslev 
her havde vi 2 hurtige etaper rundt i industrien bland andet omkring en pølsevogn 
som var åben. Etape 2 Haslev skulle køres på 14 min hvilket er umuligt med 23 
ordrelinjer, hvis man skal overholde 30 km i snit. Da vi endelig var færdig i Haslev 
gik turen over Levetofte mod Frøslev inden denne fredelige by skulle 
gennemkøres på godt og ondt inden det igen gik mod Aversi, hvor vi fik en stor 
herregård målt på kryds og tværs. Gad vist om ikke han var glad da vi var færdig 
for jeg mener vi var rundt 3 gange inden vi kørte ud til Mål kontrollen, som holdt 
lige uden for Tybjerg hvorefter der var transport til Herlufmaglehalle og aftensmad 
kl. 21.15 en time forsinket i henhold til idealtiden. 
  
 
DM 5.  
 
Ja, nu var standarten jo lagt fra fredag så vi viste jo at det var svært men at der 
igen var lavet en etape uden for begrænsede vej føre til al kritik af dommerne i et 
sådan løb de burde hav sagt, at etape Nisseringen skulle slettes for C og B 
klassen for så havde Verner og Erik måske ikke fået smadret bundkaret, for havde 
det været vore næsten nye bil havde jeg krævet løbsledelsen til ansvar for en 
sådan skade. Desuden skal i prøve om i ikke kunne få idealkort og idealstrimmel 
til at passe sammen, hvilket er galt flere steder, men jeg skal lige have lært at 
skrive protester for at få jer på andre tanker, desuden kørte vi 62 km fredag og 72 
km lørdag hvilket slet ikke er nødvendig med den sværhedsgrad som var stillet.  
Der var masser af godt orientering i løbene, men lad os blive fri for at køre hvor 
der ikke er vej, men kun græsmark. 
Men lidt ros skal der lyde til jer om ikke andet for det gode billige mad vi fik i 
Herlufmaglehallen. Vi sov jo på en gård i Trælløse, hvilket var meget 
tilfredsstillende gode omgivelser og god behandling. 
Hilsen Britta og Hans Kurt Nielsen. 
  
 



 

 
 

 



 

Halløj, hvor ligger Sandby henne? 2. Pinsedag køres der orienteringsløb fra Hinnerup, over 
Tinning, Vitten, Hadsten og Hår. 
Foto fra www.team-boas.dk 

 

Orienteringsløb i Hinnerup og Hadsten 
Mandag 2. Pinsedag triller omkring 25 biler rundt i området ved Hinnerup og Hadsten. Orienteringsløbet begynder og slutter hos 
Junges Automobiler i Hinnerup. 
Kian Johansen 

Hvis du i pinsen ser en del biler kommer trillende med numre på siderne og med to mand i dyb 
koncentration på forsæderne, så er du sandsynligvis stødt ind i et orienteringsløb i området 
mellem Hinnerup og Hadsten. 

Åbent Hus 
Det er Bjerringbros bilorienteringsklub, kaldet Team-BOAS der har slået pjalterne sammen med 
Junges Auto i Hinnerup 2. Pinsedag. Så mens bilforhandleren holder åbent hus med blandt 
andet udstilling af fem-seks veteranbiler og andet godt, så begynder orienteringsløbet klokken 
13.00 og varer et par time frem. 
Kørere fra Jylland 
Start og slut er hos Junges Automobiler på Samsøvej og ruten går over det sydlige Hadsten, 
Lyngå, Tinning, Foldby og Søften. Og bilmærkerne er alt fra Ford Mondeo over til Hyundai Getz. 
Deltagerne kommer fra hele Østjylland og det sydlige Jylland: Ebeltoft, Gadbjerg ved Billund, 
Randers og så er det er par enkelte lokale kørere fra Hinnerup og Ulstrup.  
 
Hvis man dukker op med sin bil, kan man få en duft af motororienteringssporten med en 
prøveorienteringstur rundt området.  



 

 

 
 



Junge/Hyundai løbet 1-6 2009. 
  
Ja I læste rigtigt vi kørte løb som altid den første mandag i måneden 
uanset om det var 2 Pinsedag. Der var da samlet 15 hold til start i 
Hinnerup, hvor Ejvind jo sammen med et nybegynder hold havde fået 
strikket et løb sammen til et godt, men svært løb rundt i Hinnerup inden 
vi blev 
ledt ud 
mod 
Foldby 
og 
Tinning, 
hvor der 
var lavet 
lidt 
bykørsel 
med 
masser 
af små 
finurlighe
der, som 
vi stadig 
har svært 
ved, da 
vi jo er 
nyoprykk
ere til B klassen.  Fra Tinning blev vi ledt videre op mod Vitten, hvor vi 
kørte lidt rundt inden turen gik mod Hadsten, hvor vi fik lidt bykørsel i 
Nedre Hadsten. Her var en skitse som vi ikke får kørt helt rigtig hvorved 
vi misser en og får en for meget, derefter gik turen mod Hinnrup igen 
hvor Junge var vært ved kaffen og brødet hvilket er flot, som start og 
slut sted, så tak til Kjeld, Henrik og Ejvind for nogle flotte tydelige kort 
og et reelt løb på begrænsede veje selv for os som B hold. Hvordan det 
gik vides ikke i skrivende stund da der var tekniske problemer med 
computeren den havde det nok også for varmt lige som vi andre, for 
med stærk sol og 25 grader er det varm at køre O-løb.      Hilsen Britta 
og Hans Kurt.  
 
 



 

 

 

 



 

Husk og bemærk i den kommende tid. 
 

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 
ejvind@team-boas.dk. Senest den 20 i måneden. 

 

Hørning-løbet. 
5 afdeling af den jyske 5 kantturnering 

Torsdag den 18. juni kl.19.00 
Start: Shell, Skanderborgvej 19.8362 Hørning 

Tilmelding; www.osport.dk 
  
 
To veninder i deres bedste alder sidder og drikker deres formiddagste på 
et konditori. 

- Jeg tror nu, begyndte den ene, at man gør ungdommen uret, når man 
beskylder den for at være uhøflig. På vejen herned var der ikke 
mindre end tre unge mænd, som rejste sig for at tilbyde mig deres 
plads i sporvognen. 

- Ja, det var jo næsten for meget. To havde da været nok. 
 
En lille pige var til rutinemæssig lægeundersøgelse. 

- Kan du række tungen ud min lille ven. 
- En lille lyserød tungespids viste sig mellem læberne. 
- Nej hel ud. 
- Forbavset og forskrækket så pigen på lægen, og et par tårer piplede 

frem i øjenkrogene. 
- Det kan jeg ikke den sider fast i den anden ende. 
 

Husk også dit indlæg til bladet. 
Skriv lidt om dine oplevelser i andre klubber. 
 


