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Klublokale: 

Formand: 

Hjemmeside: 

Kasserer: 

Næstformand: 

Bestyrelses- 

medlem: 

Klubblad: 

Hjemmeside: 

Hjermind Gl. Skole 

Hjermind Byvej 28 

8850 Bjerringbro 

Hans Kurt Nielsen 

Vestervangen 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 

Tindbækbyvej 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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Vi gentager successen fra sidste år med en  

Sommer komsammen for BOAS medlemmer og sender  

en lille bøn, til de højere magter om sommersol til arrangementet . 

Tilmelding senest : Lørdag d. 25 juni 2011 

på tlf. 6024 1850 

eller på mail: h-k-nielsen@bknet.dk  

Lørdag  d. 2. juli 2011  
Sted:  Frank Kjeldsen  

   Trustrupvej 15  

   8940 Randers SØ 

Mødetid:  kl. 14.00, der startes med kaffe og hygge. 

   Ca. kl. 15.00 lyder startskuddet til årets lille O-løb. 

   Grillen tændes og forventes, at være på arbejdstemperatur omkring 

   kl. 18.00 til kl. ???? 

Menu:  Der serveres salatbord, kartoffelsalat , pølser og en slags kød. 

Servering: Der kan købes øl, vand og vin til sædvanlige lave klubpriser. 

Pris:   En flad halvtredser pr. person. 

Med Venlig Hilsen: 

     Bestyrelsen. 

mailto:h
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Lørdag den 7. maj var alle de gæve o-løbskører fra 

nær og fjern kaldt til Thy, for at deltage i 2. afde-

ling af årets JFM og DM tuneringer. Det var en 

dejlig sommerdag med sol og sommervejr. Os fra 

BOAS var blevet enige om, at vi ville lave fælles 

afgang fra Britta og Hans Kurt i Bjerringbro. Ale-

xander og undertegnede mødte op på det aftalte 

sted, endda til tiden. Vi ankom som de første. Her 

fik vi at vide at Anne-Marie og Michael havde 

meldt afbud pga. maskine problemer og at Niels 

Aage og Henning skulle samles op ved brugsen i 

Sjørup. Frank og Kristian skulle selv komme til 

start, da de kommer direkte fra weekendtur med 

familien.  

Vi begav os fra Bjerringbro og satte næsen mod 

Hurup hvor der skulle være start fra. Undervejs 

fandt vi frem til Niels Aage og Henning som sad på 

en bænk ved Brugsen i Sjørup og var ved at gen-

nemgå løbet fra DM / JM afdelingen i Kjellerup 

ugen forinden. Vi fortsatte turen mod Hurup. Vi 

havde besluttet, at vi ville spise vores medbragte 

mad i det dejlige sommervejr, på vejen der op. Vi 

fandt en dejlig rasteplads med bord / bænk og 

med udsigt til Limfjorden. Her satte vi vore mad-

pakker til livs. Turen fortsættes mod Hurup.Der 

mødtes vi med O-løbs kører fra nær og fjern, som 

der lige skulle byttes lidt erfaring med inden start. 

Vi gik ind og kikkede lidt på omgivelserne så vi 

kunne være klar til start. Et nærmere eftersyn af 

slutinstruktionen afsløres det at der skulle hele 3 

rutebøger til inden målet var nået på denne dag. 

Løbet startede med en transportetape ud af byen, 

inden der var start. Løbet blev afviklet vest for 

Hurup, det var nogle meget tydelige og regulære 

køreordre der var i rutebøgerne denne dag. Vi 

fandt hurtigt en god rytme i løbet og det gik hele 

tiden fremad i løbet, hvor områderne ikke blev 

overkørt men hele tiden videre til nyt område. 

Undervejs var der indlagt pause hvor der blev ud-

leveret juice og bananer til mandskaberne og et 

lille hvil på 20 min. 

Vi fandt målet og fik rettet kontrolkortet. Det var 

gået fint, vi havde smidt en enkelt kasse og havde 

lidt på tid, det rakte dog kun til en anden plads, 

samme placering blev det til i C klassen for Britta 

og Hans Kurt ,som lige klemte sig ind foran Kristi-

an og Frank. I B klassen kom Niels Aage og Hen-

ning ind på en flot 5 plads og det syntes jeg er flot 

i det skrappe selskab som det er i den klasse. For 

klubhold blev det til en samlet 3 plads og sam-

menlagt med en 2 plads fra første afdeling af JFM 

kan vi lige holde fast i sølvmedaljen fra sidste år. 

Samlet set et O-løb som man fortjener stor ros til  

Thy, tydelige og klare køreordre hvor der hele ti-

den skete noget. En STOR tak her fra. 

    Kurt og Alexander 
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En Århusianerhistorie 

En Århusianer kommer kørende på en parkeringsplads, da en mand oppe fra Lemvig bakker ind i ham og der kommer en bule i 
døren. Manden fra Lemvig undskylder og siger at det er han godt nok ked af, men han forklarer århusianeren, at han bare skal 
ligge sig bag bilen og puste i udstødningsrøret og så vil bulen blive rettet ud. Det prøver århusianeren og manden fra Lemvig kø-
rer igen. 
Lidt senere kommer en anden århusianer fordi og spørger hvad fanden han egentligt laver. Århusianeren, der stadig ligger bag 

bilen og blæser, kigger op med munden smurt ind i sod og forklarer, hvad der er sket og at han kan få bulen til at forsvinde ved 

at puste i udstødningsrøret. Herefter udbryder den anden århusianer ”hvor dum kan man være, du har glemt at rulle vinduerne 

op!” 
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home løbet 

Den Jyske Femkantturnering 

4. afdeling 

mandag den 20. juni 2011 

TILLÆGSREGLER FOR:  home løbet 

Konkurrencen afholdes i overensstemmelse med Reglement for Bilorienteringsløb i Danmark, neden-

stående tillægsregler samt slutinstruktioner. 

ARRANGERENDE KLUB:  Aarhus Automobil Sport 027 

Løbets navn:    home løbet 

Type:     Åbent o-løb 

Dato:     mandag d. 20. juni 2011 

OFFICIALS: 

Løbsleder:    Bernd Thrysøe OF 413/423 

Løbslæggere:   Jesper Markvardsen OF 424 

     Søren Kjærsgaard OF 424 

SEKRETARIAT:   Bernd Thrysøe 

     Saturnvej 26, 8723 Løsning 

     Tlf. 75 79 01 65 - 23 98 36 48 

     E-mail: bernd-t@mail.dk 

DELTAGERKLASSER:  GEBYR:   LØBETS LÆNGDE: 

  Klasse M-A   80,-      35 km 

  Klasse B    80,-      35 km 

  Klasse C    80,-      35 km 

  Klasse D    80,-      35 km 

  Klasse T    50,-      30 km 

ANMELDELSE: 

Anmeldelsesmåde:   På www. osport.dk, E-mail eller ved start, senest kl. 19.30 

Betalingsmåde:   Ved start. 

Mødested/Samlingssted:  Rømersvej 18, 7430 Ikast 

Første start:    Kl. 19.00 

Præmier:    home erhverv har skænket præmier til vinderne i hver klasse. 

SÆRLIGE BESTEMMELSER:  Respittid alle klasser: 90 min. 

     Løbet er tællende som 4. afd. af Den Jyske Femkantturnering 2011. 
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Golfspilleren 
Jens og Peter står på golfbanen. Det er deres ugentlige golfdag. Det er Peters tur, men han er umanerlig længe om at 

skyde og står længe og tripper og sigter.  

"Så skynd dig dog mand..." siger Jens  

"Ja, Ja...men min kone står oppe i klubhuset og kigger på, og jeg vil så gerne lave det perfekte skud!"  

"Glem det!" siger Jens..."Du kan umuligt ramme hende på denne afstand!" 
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Bedemands bil vits: 
Hvad står der i bagruden på en bedemands bil? 

- Overhal bare, jeg henter dig senere. 
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HUSKELISTEN: 
 

6. juni kl. 19.00 KJ skilte-løbet KM4 i BOAS 
( se side 5 ) 

 
20. juni kl. 19.00 home-løbet Den Jyske Femkant 4 

( se side 9 ) 
 

25. juni HUSK tilmelding til sommerfest 
( se side 3 ) 

 
2. juli kl. 14.00 Sommerfest hos Frank 

( se side 3 ) 

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. 


