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Klublokale: 

Formand: 

Hjemmeside: 

Kasserer: 

Næstformand: 

Bestyrelses- 

medlem: 

Klubblad: 

Hjemmeside: 

Hjermind Gl. Skole 

Hjermind Bivej 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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Kjellerup Dækcenter løbet 31 marts 2012. 
 

 

 

Løbet var 1. afd. af DM og JFM  og havde Anders Fisker og Harry Hansen som løbsleder. Løbet startede med byrundtur i 
Kjellerup og derefter til ” storbyen ” Levring og retur til Kjellerup. Her var der samtidig BSV håndbold i Arenaen,  så de små 
villaveje var tæt pakket af biler. Godt at vi kom fra byen inden håndbolden var slut. 

 Derefter drog vi imod sydvest  til svinegården Bøgildgård og videre til Kærsholm og Karlslund. Herefter imod Vium og Neder 
Hvam, hvor det var meget vigtig at finde de rigtige ” startpunkter ” så vi fik de rigtige skilte. Jeg må sige, at de ” gamle reg-
ler” med at finde det ” svære skilt ” passede mig bedre. Så nåede vi Havredal Plantage, og her fik vi en Fisker specialitet ” 
retning på indtegnet vej er meget vigtig for at få det rigtige skilt. Sluttelig nåede vi til Frederiks, byen man normalt bare 
kører igennem når man kører imod Skive, Mors og Thy. Men med gamle kort, blev byen virkelig en svær opgave for delta-
gerne. Klasse M og A var desuden en smut i Sjørup Plantage.  

Et virkeligt godt, regulært men svært løb var blevet kreeret af de herre Fisker og Hansen. 

 

Niels Aage og Henning. 
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Bjerringbro og Omegns Auto Sport 

indbyder til 

JT Biler-Løbet 2012 
Mandag den 7. maj 2012 

3. afd. af  Den Jyske Firkant 

3. afd. af Klub Mesterskabet i BOAS 



 5 

 

TILLÆGSREGLER FOR ORIENTERINGSLØB  

Konkurrencen afholdes i henhold til reglement for Bilorienteringsløb i  

Danmark, nedenstående tillægsregler og supplerende slutinstruktioner. 

JT Biler-Løbet 2012. 

  Arrangerende klub: Bjerringbro og Omegns Auto Sport. 

  Løbets navn:  JT Biler-Løbet 2012 . 

  Type:    Åbent O-løb 

      3. afd. af  Den Jyske Firkant. 

      3. afd. af Klub Mesterskabet i BOAS. 

  Dato:    Mandag den 7. maj 2012. 

  Løbsleder:   Hans Kurt Nielsen    OF 423 

  Løbsledelse:   Per Hjort Jensen 

      Frank Kjeldsen    OF 424 

      Britta Nielsen 

  Sekretariat:   Hans Kurt Nielsen 

      Vestervang 7 · 8850 Bjerringbro 

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

  Holdkonkurrence:  Ingen 

  Deltagerklasser:  Startgebyr:  Løbslængde: 

  M-A-B   80 kr.   Ca. 40 km + transport. 

  C    80 kr.   Ca. 38 km + transport. 

  D    80 kr.   Ca. 35 km  + transport. 

  T    50 kr.   Ca. 30 km  + transport. 

  Anmeldelse:  www.osport.dk   eller henvendelse til sekretariatet 

  Betalingsmåde:  Ved start. 

  Mødested:   JT-Biler 

      Randersvej 44 · Hammershøj 

      8830 Tjele 

  Startsted:   Samme sted. 

  Samlingssted:  Hjermind Gl. Skole 

      Hjermind Byvej 28 · Hjermind 

      8850 Bjerringbro. 

  Første mandskabs mødetid: Kl. 18.30. 

  Første mandskabs starttid: Kl. 19.00. 

  Særlige bestemmelser: HUSK rigtig mailadresse, da al information til deltagerne sendes via mail.  

mailto:h-k-nielsen@bknet.dk
http://www.osport.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. 

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. 

http://www.hingeauto.dk
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KURSUS- & TRÆNINGSLØB 

HISTORISK REGULARITY RALLY 
(HISTORISK PÅLIDELIGHEDSRALLY) 

Søndag den 13. maj 2012. 

Kursus kl. 10.00 – Træningsløb kl. 11.30. 

Mødested: Gl. Hobrovej 40, 8920 Randers NV. 
Konkurrencen afholdes i overensstemmelse med Reglement for Regularity Rally i Danmark 

nedenstående tillægsregler og slutinstruktioner 

Arrangerende klub: Randers Auto Sport. 

Løbets navn: Historisk Kursus- og Træningsløb 

Type: Åbent historisk pålidelighedsløb med indbygget kursus 

Dato: Søndag den 13. maj 2012. 

Løbsleder: Egon Brøndum – OF 413/OF 423 

Løbsledelse: Poul Brøndum, Rene Skjøt, Jørgen Skjøt 

Sekretariat: Poul Brøndum 

Viborgvej 434, Læsten 

8920 Randers NV 

Tlf. nr. 8645 1401. Mobil nr. 6018 8701 

Løbslængde: Øvede: 100 km 

Begynder: 50 km. 

Anmeldelse: 

  Anmeldelsesmåde: Elektronisk på www.osport.dk eller på startstedet. 

  Anmeldelsesfrist: Den 12. maj 2012 kl. 20.00 eller ved start inden kl. 11.00. 

Anmeldelsesgebyr: Øvede: 100 DKK. 

Begynder: Gratis 

Betalingsmåde: Ved start. 

Mødested: RAS Klublokaler, Gl. Hobrovej 40, 8920 Randers NV. 

Samlingssted: RAS Klublokaler, Gl. Hobrovej 40, 8920 Randers NV. 

Særlige bestemmelser: 

Efter løbet kan der købes mad og drikke til forbrugervenlige priser. 
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Resultatliste for Hinge Auto Løbet 2012. 

 

Rettelser. MAB Klassen. 

Rutekontrol Z gøres valgfri rubrikkort 2    ordre  6   da der ikke var enighed om ruten. 

I C og D klassen rettes følgende. 

Rutekontrol E gøres straffri grundet forkert ankomstretning. 

Løbsledelsen tildeles 17 Km. Point. 

Grundet megen kritik efter løbet  stopper jeg som løbslægger Frank Kjeldsen. 

Der er givet rabat til følgende placeringer i mab.1-3-4-5-6-7-8. 

I C og D klassen følgende placering først C.2-3-4-5 

I D placering nr. 2-3. 

Tak for denne gang Krestian, Per og Frank.  

Klasse Navne MK FN FS FT I alt NR
. 

KM 

MAB Bjarne Andersen/Bernd Thrysøe 75   0 0 75 1   

  Tage Mogensen/Ole Pedersen 50 25 16 2 93 2 20 

  Rene/Jørgen Skjøt 50 50 12 0 112 3 18 

  Renee /Hans Ole Nielsen 50 75 13 2 140 4   

  Hans Jacobsen/ Hans Jørgen 75 50 17   142 5   

  Asger/Lars Jespersen 100 50 24 0 199 6   

  Poul / Egon Brøndum 100 100 0 0 200 7 17 

  Niels Aage/Henning 100 75 39 0 213 8 16 

                  

C John/Lars 0 0 5 2 7 1   

  Britta/Hans Kurt 50 25 10 0 85 2 20 

  Bent/Henning 100   11   111 3   

  Jesper/Søren 100   13   113 4   

  Mariann/Kurt 100 25 16   141 5 18 

                  

D Per/Poul Erik 75 50 28   153 1   

  Rene/Thomas 75 75 21   171 2 20 

  Simon/Niels Krestian 125   58   183 3 18 
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Mandag den. 2. april var vi ude og køre hingeløbet som Frank havde stået for. 

Vi var blevet kontaktet af en Journalist fra Grundfos da de efterlyste kvinder 

med hobby, og der var vi så blevet taget ud til  da de i komiteen aldrig havde 

hørt om at man kunne køre orienteringsløb i bil , så det havde hun fået en 

forklaring på inden , og så spurgte hun om hun måtte deltage i et løb og se 

hvad det var for noget. Vi mødte op ved start hvor hun syntes at der er en god 

stemning og at snakken gik inden start. Vi fik vores rute udleveret og så gik 

det ud over Vissing hvor vi kørte omkring forsamlingshuset og kirken, og hun 

stillede spørgsmål omkring hvordan vi viste hvor vi var på næste kort udklip. 

Så da vi kom imellem Lerbjerg og Laurbjerg hvor vi jo mødte en tidskontrol, 

som hun så også lige skulle have en forklaring til. Vi kørte lidt rundt i Laur-

bjerg hvor vi kom til tids kontrollen igen. Vi lavede nogle fejl som vi jo opdage-

de under løbet hvor vi lige måtte tilbage og måle om, hvor vi så fangede nogle 

skilte som vi jo fik når man fik rigtige mål på.  Hun kunne godt forstå at man 

kunne blive bidt af det, men hun syntes også at der skete noget og ingenting 

da man jo bare sad i bilen. Hun spurte også til hvad udfordring man havde 

som køre da hun jo ikke syntes at man havde den største udfordring i forhold 

til observatør, hvortil man kun kan sige at det jo ikke kan hjælpe at vi køre for 

stærkt, da observatøren jo ikke kan følge med hvis vi bare flyver af sted som 

vi har lyst til for så går det jo først galt. Vi syntes det var et godt løb og at 

Frank havde gjort et godt stykke arbejde med mange tilladelser.  

                              Britta og Hans Kurt 



 

Hinge Auto – Løbet 
 

Mandag d. 2. April var der igen Løb i BOAS. Denne gang var det Frank der stod som løbsleder og havde 
valg at start fra Hinge Auto. Dette var som sædvanlig, lige som de forrige år, disket op med kaffe og 
småkager samt bolcher, ved start stedet. 

Efter en god snak ved start blev det endelig vores tur til at starte. 

Når det er Frank der har lavet løb, kan man vente sig nogle gamle kort. Og ganske rigtigt starter man 
med et rigtig gammel løbskort. Men selv om det var gammel gav det dog ikke problemer at få startet. 
Fra start kørte vi over Vissing til Lerbjerg. Herfra kørte vi ad små veje til Voremølle, som vi lige skulle en 
tur rundt om inden det gik ad små grusveje til Bidstrup og videre til OTK ved Laurbjerg.  

Her fik vi en rundtur gennem Laurbjerg på kryds og tværs. Måske skulle det have været kortet lidt ned, 
idet jeg selv som løbsleder  mener at man kun skal bruge vejene 1gang dog max 2 af hensyn til vores 
sport, for at beboerne ikke skal blive træt af det på de små villaveje. 

Vi kom igen til samme OTK som før. Herfra gik turen over Bidstrup til Granslev ad små offentlige grus-
veje. I Granslev holdt Preben som hemmelig tidskontrol, ærgerligt 1 min. for tideligt. 

Her efter gik turen rundt i Granslev, hvor der var hentet en del tilladelser. Her efter gik turen til Houl-
bjerg, forbi Preben men han var ikke skiltet fra denne side, så vi nøjes med at hilse på ham. I Houlbjerg 
kom der en rigtig god vej forlægning på et ældgammel løbskort, som der var nogle der smed fordi de 
ikke målte. Vi fik en lille tur gennem Houlbjerg, hvor vi desværre kørte forkert, da vi overså at man kun-
ne vende rundt om forsamlingshuset. Fra Houlbjerg gik turen mod Aabro. På turen dertil skulle vi have 
en ORK i et vejsving. Vi tog dog den forkerte, da man havde flyttet vejsvinget i forhold til det ældgamle 
kort. I Aabro smed vi også en kontraordre fordi vi ikke målte afstande ud til et Vej-T. Nok fordi vi havde 
travlt med at kommet til SK. Nu gik turen så på en transport etape til Hjermind, hvor kaffen ventede. 
Her blev der snakket og diskuteret (nok lidt for meget) over kaffen inde vi kunne tage hjem    

 

Ole        



 

Byggecenteret Bjerringbro · Heimdalsvej 1 · 8850 Bjerringbro  

86 68 25 44  · www.stark.dk 



 

bjerringbro@profiloptik.dk 

BANEGÅRDSPLADSEN 10  ·  8850 BJERRINGBRO 

Mere om dette arrangement i næste nummer BOAS NYT, men vi kan da godt 

afsløre allerede nu at det er med hr. Frank Kjeldsen som ”løbeleder og Grill-

mester” så glæd jer. 
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Lørdag den 28. April begav vi os en tur til Nordjylland for køre løb hos Verner og Erik 
Hald med start i Kinnerup lidt NØ for Vodskov, vi skulle starte som nr. 2 og fik udleveret 
køre ordren og kom af sted på første kortudklip skulle vi ud over en mark hvor der var 
godt pløret og ikke lavet spor så vi var i tvivl indtil vi så et af Thy holdene der vovede 
pelsen, herfra gik det videre mod Grindsted hvor vi skulle vende på en busholdplads 
hvorefter turen gik på landet med et par afstikkere ind omkring et par gårde, hvorefter 
ture gik over en lang markvej hvor bunden gik imod mange gange, synd for det nye hold 
hvis de skulle køre der også  for så ser vi dem ok ikke igen, derefter gik turen ned mod 
Uggerhalne og til Hjallerup hvor der var valgfri rute fra punkt 2 til tre. Her fik vi så en tur 
rundt i industrien inden turen gik ned i selve Hjallerup og alt kørsel i byen foregik på 
25.000 kort som vi alle døjer med at se i byerne, vi kom da igennem uden de store pro-
blemer inden vi igen skulle på landet og lige omkring et par gårde med små raderinger 
som er lette at overse da det i mange tilfælde kun var den ene vejside der manglede og 
endelig kom vi til Vester Hassing kro hvor målet var lagt og fik rettet kontrolkortet inden 
turen gik tilbage til Bjerringbro. Synd for løbslæggeren at der kun kom 7 hold 1 hold fra 
Aarhus og 5 hold fra Thy Motorklub hvorfra Ole Skov havde taget turen fra Sorø hvor 
han er flyttet til for at bo. 

                                                    

                                      Britta og Hans Kurt. 
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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 
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Hvad skal du lave på lørdag? Det var vist sådan ca., at samtalen startede da hr. Frank Kjeldsen ringede til mig den mandag 

aften. Tjaa det har jeg ikke helt overblik over i nu, men der er fortsat en del træ ude i indkørslen, der mangler at blive 

kløvet.  Hmmm du har sommetider snakket om at du godt kunne tænke dig at komme med ud og prøve, at køre Historisk 

Klassisk Rally, og Per har svigtet mig og så var det at jeg tænkte om du, kunne tænke dig at komme med på tur? Lød det 

fra hr. Kjeldsen. Efter at have evalueret lidt på det, var der bevilget starttilladelse til de gæve gutter fra BOAS af. Startste-

det er beliggende på Sjælland, så vi skal hjemmefra tidligt om morgenen og ja det skal jeg love for, blev afhentet kl. 06.30 

og så var der ellers afgang mod Sjælland. Vi skulle mødes med Brøndum og Skjøt klanen som havde lovet at supportere 

os, så vi kunne begå os der ovre. Vi skulle starte lidt syd for Ringsted ved en lille ”flække” ved navnet Høm, men inden vi 

skulle til start var der mulighed for at tjekke ud om vores triptæller stemte overens med løbsledelsens triptæller, og min-

sandten om ikke at den sad lige i skabet, så der var grundlag til en god præstation. Vel ankommet til start syd for Ringsted 

skulle bilen pyntes med streamers og startnumre og derefter var det tid for tekniskkontrol af køretøjet, hvor der blev 

tjekket lys og om bilen i det hele taget levede op til færdselsloven. Herefter var det tid til at finde indendørs hvor løbets 

hovedsponsor var vært for morgenkaffe med dertilhørende rundstykker STOR tak til Super Dæk Service for det. 

Vi fik rutebogen udleveret 45 min. før det var tid til start, det var noget nyt i forhold til hvad man plejer i O-løb. Så var det 

ellers med at få ruten tegnet ind, så at der var klarhed over der skulle køres og hvornår der skulle køres sekundetaper 

som var noget helt nyt for mig, for ikke nok med at man skulle finde den rigtige vej så skulle hastigheden også tilpasses så 

at gennemsnitsfarten passer lige på sekunder, og tro mig, det er ikke lige til men lidt mere øvelse så kunne det nok også 

læres. Vi startede løbet med lidt bykørsel som mindede en del om en let udgave af O-løb, efter at have kørt lidt rundt og 

igen kom ud af byen, var det så tid til at prøve kræfter med en sekundetape ( her skulle der holdes øje med både kort og 

køretidstabel ) og det var lidt sjovt at stifte bekendtskab med. Løbet er generelt bygget op, så at der enten køres lidt let O

-løb eller at der køres sekundetape, i dette løb var der 7 sekundetaper med 19 hemmelige tidskontroller, som man skulle 

prøve at ramme lige på slaget for ellers kostede det point til kontoen. Ved middagstid var der indlagt en pause ved Super 

Dæk Service i Næstved hvor der kunne tankes op med madder, pølser og vand. Tiden kunne også bruges på at kikke lidt 

på de ”gamle” biler eller man kunne bruge tiden på at gennemgå de sidste etaper så man var klar til kamp. Efter pausen 

fortsatte rundturen på Sjælland, hvor der var en del landkørsel, med et enkelte par vejforlægninger, men dem opdagede 

vi godt nok. Efter at have fået tid ved Slut Kontrollen var der en lille transportetape ind til Køge hvor der var samlingssted 

i KOA´s klubhus, her var det tid til at bese de ”gamle” biler, få kontrolkortet beregnet og så skulle mandskabet også lige 

tankes op. Hamburryg med flødestuvet kartofler og lidt salat som tilbehør — det er ikke så ringe endda, så kunne vi vist 

godt overleve hjemturen. Det skal lige indskydes her, at stemningen ved mål er meget roligere end ved O-løb for nok er vi 

konkurrenter men løbet er afgjort på ruter og ikke som ved O-løb hvor det sommetider afgøres af hvem der får ruten 

”rettet” til. 

Evaluering: Det har været en rigtig sjov dag, hvor der har været højt humør og glade ansigter hele vejen rundt. En place-

ring som 4 ud af de 8 startende i den klasse vi stillede op i, må vel siges som bestået. Der var god forplejning og en lille 

pause (ca. 10 min.) mellem etaperne og det er dejligt lige at kunne nå at få lidt frisk luft eller lige vende et par ting med 

sin makker. Så stor tak til KOA for et godt og veltilrettelagt løb, selv vejret var der sørget for, også stor tak til hr. Kjeldsen 

for at han listede mig med på tur denne skønne lørdag, det kan vi godt gøre om en anden gang hvis Per skulle blive usta-

bil en anden gang. 

      Kurt. 
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St. 
Kl. Kører Observatør Starttid  MK FN FS FT I alt Plac. 5Kant 

                        

12 B Renée Nielsen  Hans Ole Nielsen 19.22 50 25 22   97 1 50 

5 B Rene Castillo Skjøt Jørgen Skjøt 19.08 75   29   104 2 48 

10 B Tage Mogensen Ole  19.18 50 25 37   112 3 47 

1 B Niels Aage Jensen Henning Larsen 19.00 25 25 66   116 4 46 

15 
B Asger Jespersen Lars Jespersen   

Ude-
blevet             

                        

13 C Britta H. Nielsen Hans Kurt Nielsen 19.24     10   10 1 50 

6 C Allan Svendsen Tommy Thrysøe 19.10     20   20 2 48 

9 C John Knudsen Lars Vinther 19.16     25   25 3 47 

4 C Per H. Jensen Frank Kjeldsen 19.06 25   21   46 4 46 

16 C Bent Juel Jensen Henning Olsen 19.30 50   26   76 5 45 

15 C Torben Østergaard Poul Erik Hansen 19.28 50   32   82 6 44 

11 C Mariann Rasmussen Kurt Rasmussen 19.20 25   59   84 7 43 

2 C Irene Madsen Bjarne Skov Madsen 1902 100   30 4 134 8 42 

                        

3 M Poul Brøndum Egon Brøndum 19.04     6   6 1 50 

14 M Bjarne Andersen Bernd Thrysøe 19.26 25   0   25 2 48 

                        

7 T Marianne Jensen Nick Jensen 19.12 250 25 45   320 1 NY 

                        

                        

                        

Mandag den 23. april var der atter en gang kaldt til samling i Den Jyske Firkant turnering, det var anden afdeling der 

nu skulle stiftes bekendtskab med. Det var 2 x Hans fra Aarhus der stod som løbsledere og de havde denne gang lo-

vet at løbet skulle blive 50 % lettere end sidst de lavede løb. Løbet skulle starte fra Statoil i Harlev, det var P-pladsen 

omme bag tanken der var udset til at lægge ”lokale” til startbordet. Det var samme sted at der var parkering af udlej-

nings trailere og der gik rygter om at vi skulle have den trailer med som havde samme nummer som det startnum-

mer som vi havde — det ville nok komme til at minde en del om djævleheatet i zulu djælveræs, men vi slap med 

skrækken og den samme gjorde trailerne. Vi startede løbet med en lille rundtur i Harlev, videre til Lillering hvor vi 

også fik en omgang og så var det tilbage til Harlev hvor der var OTK samme sted som vi startede. Det var nu ved at 

være tid til lidt landkørsel inden det igen gik til OTK i Harlev. Herefter gik turen over Framlev hvor vi lige fik et par 

omgange ved kirken inden vi kom på landet igen, en tur forbi Hørslev inden vi kom til OTK i Borum. I Borum var der 

en del køreren på kryds og tværs i byen og så skulle OTKén lige bruges igen da vi forlod byen igen, denne gang dog 

som hemmelig. Herefter lidt landkørsel hvor der skulle findes et par ORK undervejs nogle lettere at finde end andre 

med det lykkedes da til sidst ( var måske puttet lige lovligt godt da der var flere hold der ikke kunne finde den) og så 

var det ved at være tid til Slut Kontrollen i Labing. Herfra fik vi en transportetape til samlingsstedet i Hørning hallen, 

det kan dog godt være lidt problematisk når man ganger med et forkert målestoksforhold, så det tog en rum tid at 

finde Hørning hallen. Her fik vi regnet kontrolkortet igennem og der manglede kun et skilt som vi havde overset og 

det var der for øvrigt 4 andre hold der havde gjort, så måske at den var stillet lidt uheldigt ud. Alt i alt det godt løb 

som de 2 x Hans havde strikket sammen til denne mandagsaften, måske lidt flere 1:10.000 når vi kører inden i byer-

ne for det er lidt ”sløret” på de der 1:25.000 i byerne, men vi kommer gerne til start igen næste gang at de gæve 

Hansier laver løb i AAS. 

        Mariann & Kurt 
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HUSKELISTEN: 
 

7. maj kl. 19.00 JT-Biler-Løbet 2012 DJF3 / KM3 
( se side 4-5 ) 

 
12. maj kl. 14.00 Statoil løbet DM3 / JFM2 

( se side 17 ) 
 

13. maj kl. 10.00 Historisk Regularity Rally  
( se side 7 ) 

 
4. juni  juni-løbet   AFLYST 

( aflyst pga. manglende løbsleder ) 

Mere om dette arrangement i næste nummer BOAS NYT, men vi kan da godt 

afsløre allerede nu at det er med hr. Frank Kjeldsen som ”løbeleder og Grill-

mester” så glæd jer. 


