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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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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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Bjerringbro og Omegns Auto Sport 

indbyder til 

Sommerfest-Løbet 2012 

http://www.team-boas.dk/
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TILLÆGSREGLER FOR ORIENTERINGSLØB  

Konkurrencen afholdes i henhold til reglement for BOAS-LØB i  

Danmark, nedenstående tillægsregler og supplerende slutinstruktioner. 

Sommerfest-Løbet 2012. 

 Arrangerende klub: Bjerringbro og Omegns Auto Sport. 

 Løbets navn:  Sommerfest-Løbet 2012 . 

 Type:    Lukket Klub-løb for BOAS medlemmer. 

 Dato:    Lørdag den 30. juni 2012. kl. 13.30. 

 Løbsleder:   Frank Kjeldsen  Tlf.: 8642 2116 

     E-mail.: frankmk@elromail.dk  

 Menu:   Der serveres salatbord, kartoffelsalat, pølser og vi forsøger med en steg på grillen. 

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

 Tilmelding:   Senest den 24. juni 

     Tlf.: 2849 8850 · E-mail: h-k-nielsen@bknet.dk 

 Betalingsmåde:  Ved start / eller mål. 

 Mødested:   P-plads ved Lerbjerg Kirke 

     Hadstenvej 24 · Lerbjerg 

     8370 Hadsten. 

 Samlingssted:  Frank Kjeldsen 

     Trustrupvej 15 

     8940 Randers SV 

 Første mandskabs mødetid: Kl. 13.30. 

 Medbring:   Bil, cykel eller robåd. 

 Udstyr:   Her vil der være udlevering af køreordre og lidt instruktion. 

     Færdselskort 1:200.000 ( eller får i udleveret en kopi ). 

Særlige bestemmelser:  

 Løbet i år vil blive lavet med et historisk og kulturel islæt. Køreordren vil føre jer fra det ene til det 

 andet historiske sted, hvor der vil være svar på de spørgsmål der er i denne ordre. 

 Ved en af posterne vil der være udlagt depot i form af kaffe kage m.m. Mellem 1 og 15 timer når i 

 til  samlingsstedet, her vil der være små olympiske discipliner (non golf). 

 Herefter hjælpes vi med at tænde grillen op og der vil være grill og klubhygge  til  ud på aftenen 

 ( natten ). 

 Håber alle i BOAS med familier og venner vil møde op så vi kan få en rigtig hyggelig sommerfest. 

 

    Med                                   Frank Kjeldsen 

mailto:frankmk@elromail.dk
mailto:h-k-nielsen@bknet.dk
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HINGE 

AUTOVÆRKSTED 
v/ Tom Kjeldsen · Randersvej 81 · Hinge · 8940 Randers SV · tlf. 8698 0063 

www.hingeauto.dk 

 Alt inden for autoskader. 

 Reparation af alle bilmærker. 

 Alt rustarbejde udføres. 

 Klargøring til syn. 

 Bremsetest på prøvestand. 

 Diagnosetest med fejlkodeudlæsning. 

 Dækmontering og afbalancering. 

 Autotransport. 

Mandag den 7.maj var der igen løb i Bjerringbro og 

Omegns Auto Sport, det var med Hans Kurt som løbsle-

der denne gang, han havde denne gang fået lavet afta-

le med JT-Biler i Hammershøj om at vi kunne starte der, 

så kunne vi jo lige tjekke ud om der var en ny bil som 

kunne friste. Vi skulle lige passere en fotovogn lige in-

den vi kom til start, denne gang lykkedes det dog at 

liste forbi uden at det blitzede så det var bare top. Ve-

lankommen til start og efter at have byttet lidt sladder 

med de forskellige, blev det så vores tur til at starte. 

Selve startstedet gik det fint med at finde men allerede 

i den første ordre at der skulle køres gik det galt, det er 

svært og køre løb og få den rigtige rute når man ikke 

får læst køreordren rigtigt. Vi startede med et par 

rundture i Hammershøj med nogle dejlige tydelige 

1:10.000 kortudklip, som efter min mening er det ene-

ste rigtige at bruge i byerne ( så kan man da se hvad 

der foregår). Herefter gik turen en tur på landet, hvor 

Frank var blevet HTK lige inden, at vi ankom til Ham-

mershøj Teglværk. Teglværket lagde arealet til den næ-

ste etape, som var en etape som for vores klasses ved-

kommen ( C-klassen ) udelukkende var med forbi kørs-

ler og så en tur hen til hr. Kjeldsen igen ( han blev godt 

nok lidt sløvet denne aften ). Herefter gik turen gen-

nem Tindbæk videre til Løvskal hvor vi lige skulle en 

lille afstikker ind i byen og herefter fortsatte ruten til 

Lee, hvor der var en del køreren rundt inden det blev 

Hjerminds tur til at lægge arealer til de sidste km af et 

veltilrettelagt o-løb. Ankommet til Hjermind Gl. Skole 

fik vi kontrolkortet beregnet og kunne konstatere at 

det før har gået bedre, men så er der jo grundlag til 

forbedringer. En STOR tak til Hans Kurt for et regulært 

og tydeligt orienteringsløb ( her var der brugt 1:10.000 

i byerne ) også STOR tak til Britta for god for plejning 

( som altid ).  

   Mariann & Kurt 

http://www.hingeauto.dk
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Rettelser: 

M-A-B= B i kort 3-1 gøres valgfri retningspil for kort. 

               K slettes i 3-4 

               K Indsættes i 3-16 fejludsat. 

C          = R indsættes i kort 12-9. 

D          = K indsættes i kort 6-4 

             = K indsættes i kort 7-4   

             = R indsættes i kort 12-9. 

Der er givet rabat til følgende placeringer. 

M-A-B = nr. 6 nr.8 nr. 9. 

C  nr. 2  og D nr. 2. 

Løbsledelsen tildeles 17 KM og 47 4 Kant point. 

Tak for Ris og Ros. Per,Frank,Britta og Hans Kurt. 

Placering Navne MK FN FS FT I alt KM 4 K 

1-B Tage/ Ole     17   17 20 50 

2-M Poul/ Egon 25   2   27 18 50 

3-B Rene/ Jørgen 25   12   37 17 48 

4-A Anders 25   29   54   48 

5-B Renee/ Hans Ole 50   8 2 60   47 

6-B Hans /Hans Jørgen 50   18   68   46 

7-A Michael/ Jens 75   30   105   48 

8-B Asger/ Lars 75 25 29   129   45 

9-B Niels Aage/ Henning 25 75 73   148 16 46 

                  

1-C John/ Lars 25   6   31   50 

2-C Mariann/ Kurt 75 25 23   123 20 48 

                  

1-D Simon/ Niels Krestian 50   21   71 20 50 

2-D Rene/ Michael 125 175 43 10 353 18 48 
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Lørdag den 12 maj kørte vi mod Vejle for at deltage i dette løb som Bernd 

havde lavet i samarbejde med Bjarne, startstedet var henlagt til Statoil i Ulkær, 
her fik vi udleveret en transport etape som førte os tilbage til Tørring og lidt 
mod Tinnet hvor selve startvognen holdt derefter gik det op til en gård hvor vi 
fik de først 2 skæve inden vi kørte ned til en anden gård som blev målt op på 
kryds og tværs og derefter gik turen op over en mark og man skal jo hele tiden 
se efter signaturer når Bernd er løbslægger. Her holdt OTK 1. Derfra gik turen 
ud i Tinnet krat hvor man skulle passe på målene for enten gik de over raderin-
gen eller sluttede lige før så enten mangler man et skilt eller har et for meget 
hvilket kendetegner et typisk Bernd løb. Det var ikke alle steder jeg mente at 
vejen gik hvor han havde tegnet for alt andet er jo rettet væk så der er meget 
få kendetegn hvilket bevirker at man skal passe på alle steder hvis man ikke 
skal føle sig snydt, i Thyregod fandt vi OTK 2 som holdt ved målstedet. Etape 4 
gik lidt ud af Thyregod igen til en større gård inden vi kom tilbage til Thyregod 
og etape  5 som gik Nord for byen igen skulle man være vågen for at ikke dum-
me sig det skulle jo nok have sluttet efter 4 etape for da tror vi bøfferne havde 
været færdig og ikke tørre som var tilfældet og til prisen for dyre. Tak til Bernd 
og Bjarne for et godt løb ud over et par småfejl der blev rettet var det ok. Hå-
ber placeringerne kan ses andet sted om ikke andet på AAS`s hjemmeside. 
        Britta og Hans Kurt.  

Byggecenteret Bjerringbro · Heimdalsvej 1 · 8850 Bjerringbro  

86 68 25 44  · www.stark.dk 
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bjerringbro@profiloptik.dk 

BANEGÅRDSPLADSEN 10  ·  8850 BJERRINGBRO 

TLF.  86 68 33 77  
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Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 30. april 2012 kl. 19.00 hos Hans Kurt Nielsen 

Tilstede: Hans Kurt Nielsen, Frank Kjeldsen, Henning Larsen, Preben Nielsen og Kurt Rasmus-

sen. 

Sidste mødes referat. 

 Sidste mødes referat godkendt og underskrevet. 

Augustløbet. 

 Augustløbet står til at skal aflyses da der mangler en løbsleder, pga. at der har været 

”kørt” hårdt på løbslederne af en løbsdeltager i dette forår. Ole der skal lave juniløbet 

vil gerne bytte så at han laver augustløb og at det i stedet bliver juniløbet at der bliver 

aflyst. Bestyrelsen kan godt godkende Oles forslag. Pga. aflysning af juniløbet bliver 

det rettet ned så at det er 4 ud af 6 der er tællende til klubmesterskabet i BOAS. Lige-

ledes bliver det rettet ned så at udenbys hold skal deltage i de 3 løb som ikke er firkant

-løb for at være præmieberettiget og ikke som tidligere 4. (Kurt retter hjemmeside til).  

Klubbens økonomi. 

 Henning gennemgik kontoudtog og det ser fornuftigt ud. 

Hvad gør vi fremafrettet med løb? 

 Vi vil selv prøve med en Bil-O dag og da annoncer ikke plejer at hjælpe det helt store, 

er det aftalt at hvert bestyrelsesmedlem hver især finder et hold som deltager i dette 

lille kursus. 

Hold DM. 

 Vi vil prøve at lave et hold eller måske to og Frank tager kontakt til vore nye medlem-

mer fra Randers for at høre om de kunne tænke sig at deltage på et BOAS hold. Det vil 

blive på samme vilkår som sidste år, hvor klubben betaler startgebyr og forplejning til 

deltagerne på vore hold. 

Sommerfest. 

 Frank har styr på sommerfesten, vi hjælper til med menuen. Kurt laver en reminder til 

det næste klubblad og en indbydelse til juni nummeret. 

Jubipokaler. 

 Der er points for alt som kan køres med en grundlicens i en anden klub og man har 

købt licens gennem BOAS. Man har selv ansvar for at sende en mail til listeføreren 

med at man har deltaget i et udenbysløb ( i år er der Kurt ). 

GPS-løb. 

 Der bliver afholdt et GPS-løb med start fra Jyllandsringen vi forsøger om der er et par 

stykker der kan få tid til at deltage, for at følge lidt med i hvad det er for noget. 

Eventuelt. 

 Blevet taget under kaffen hvor snakken gik lystigt 

     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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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 

D
e
t 
ri
g

ti
g
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r 
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r:

 A
 

To mænd sad på en bænk.  

 

- "Kan du ikke lige passe på min jakke mens jeg henter en avis?"  

 

- "Ligner jeg en garderobemand? Jeg er altså advokat i et meget fint firma."  

 

- "Det er i orden, jeg stoler på dig alligevel." 
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TILLÆGSREGLER FOR ORIENTERINGSLØB  

Konkurrencen afholdes i henhold til reglement for Bilorienteringsløb i  

Danmark, nedenstående tillægsregler og supplerende slutinstruktioner. 

Gør det selv HTH Løbet. 
  Arrangerende klub: Aarhus Automobil Sport 027. 

  Løbets navn:  GØR DET SELV HTH Løbet. 

  Type:    Åbent O-løb 

      4. afd. af  Den Jyske Firkant. 

  Dato:    Mandag den 18. juni 2012. 

   

  Løbsleder:   Bernd Thrysøe    OF 412/423 

  Løbsledelse:   Tommy Thrysøe 

      

  Sekretariat:   Bernd Thrysøe 

      Saturnvej 26 · 8723 Løsning 

      Tlf.: 7579 0165 2398 3648 

      E-mail: bernd-t@mail.dk 

 

  Deltagerklasser:  Startgebyr:  Løbslængde: 

  M-A    80 kr.   35 km  

  B    80 kr.   35 km 

  C    80 kr.   35 km 

  D    80 kr.   35 km 

  T    50 kr.   25 km 

   

  Anmeldelse:  www.osport.dk   eller henvendelse til sekretariatet 

      Eller ved start, senest kl. 19.30 

   

  Betalingsmåde:  Ved start. 

   

  Mødested:   GØR DET SELV HTH 

      Vejlevej 68C · 8700 Horsens 

      Indgang bag ved butikken. 
       

  Samlingssted:  Samme sted. 

   

  Første starttid:  Kl. 19.00. 

   

  Særlige bestemmelser: Respittid alle klasser: 90 min. 

      Løbet er tællende som 4. afd. af 

      Den Jyske Firkant 2012. 

mailto:bernd-t@mail.dk
http://www.osport.dk/
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HUSKELISTEN: 
 

9. juni kl.14.00 Nors løbet  JFM 3 
( se side 8 ) 

 
16. juni Aros løbet ( historisk  regularity rally ) 

( se Osport.dk ) 
 

18. juni kl. 19.00 GØR DET SELV HTH LØBET 
( se side 15 ) 

 
24. juni HUSK TILMELDING TIL SOMMERFEST 

( se side 4 - 5 ) 
 

30 juni Kl. 13.30 Sommerfestarrangement 
( se side 4 - 5 ) 


