
w w w.t e a m - b o a s . d k  

Å r ga n g  3 5  2 0 1 1  M a j  

Det er lørdag den 2. juli, at det 

sker  i BOAS, årets sommerfest. 
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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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 Så blev det mandag d. 11 april, og for-
års or løb i Skanderborg. Starten var fra 
autocentrum i Ry en dejlig aprilaften 
med sol og klart vejr så ingenting kunne 
gå galt. Per og undertegnet var startet 
ud fra Trustrup ca. kl. 1800 med retning 
mod Ry og skulle starte kl. 1930 så langt 
så godt. Vi kom godt af sted de første 
km af løbet blev kørt i Rys industrikvar-
ter og var godt og regulært or. Per men-
te at vi var ved samtlige af Rys industri-
er. Men efterhånden blev industrin lagt 
bag os og vi kom ud på landet nord for 
Ry og med retning mod Låsby hvor der 
var mål i hallen. Vi blev enige om at det 
var et rigtig godt o-løv og at det var nok 
ikke gået så dårlig. Men go morgen min 
bare R--- vi manglede 6 og havde 6 

skæv så det kunne lige række til en ab-
solut sidsteplads i C klassen ( men vi 
rejser os ved det træ vi faldt ved det er 
snart lørdag d 30 april)  Men det er godt 
vi har far og søn fra Hammel og hr. og 
fru Nielsen fra Bjerringbro de blev 1 og 2 
i C klassen flot Henning og Niels Åge nr. 
8 i MBA  Annemarie og Michael 2 i D så 
alt i alt en god aften for BOAS. Håber i 
alle har haft en god påske Jytte og un-
dertegnet har spillet en masse golf og 
nyt solen. PS så jeg må jo erkende at 
jeg tabte en sodavand til den lange lø-
mel fra Hammel (ØV). 

  

                    MVH Frank Kjeldsen. 
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Mandag den 4. april 2011 var det atter blevet tid 
til at deltage i BOAS´ traditionelle Hinge Auto Løb 
tilrettelagt af Frank Kjeldsen og hans trofaste 
væbnere. Traditionen tro var startstedet henlagt 
til hovedsponsorens forretningsadresse, hvor del-
tagerne havde mulighed for at nyde traktementet 
i form sodavand, kaffe, slik og småkager, ligesom 
der var mulighed for at få fyldt lommerne med 
diverse skrive- og  reklameartikler inden vi drog 
ud i fædrelandet.  Løbet havde deltagelse af 20 
hold - et rigtigt flot deltagerantal, når det tages i 
betragtning at løbet i denne omgang ikke var tæl-
lende til den jysk femkantturnering. Det var også 
dejligt at se at mange hold turde møde op igen 
efter at de sidste år i nogle tilfælde fik lidt flere 
strafpoint end man brød sig om på en almindelig 
mandag aften. 

Løbsruten gik over Askildrup, Amstrupgaard, Has-
lund, Værum, Haslund, Industriområdet lige syd 
for Randers og videre over Mundrup, Damkær og 
Brusgaard til mål og samlingsstedet hjemme i 
Franks nedlagte kostald. Vi havde dog håbet på at 
løbet også havde omfattet Franks fødeby Staa-
num, men her blev vi slemt skuffet, idet dette om-
råde var forbeholdt C - D og T klassen. På vej over 
til startstedet havde jeg endda lagt vejen over 
netop Staanum for at snuse lidt, og jeg gjorde 
endda Frank opmærksom på, at en af de sjove 
rutekontroller nok skulle drejes en smule mere, så 
den ikke kunne ses så let, hvis man kørte den for-
kerte rute. Frank har givetvis grinet en vis legems-
del i laser, da jeg nævnte det over for ham på 
startstedet - for Rene og jeg kom aldrig i nærhe-
den af den pågældende rutekontrol i Staanum 
Hule. 

Frank havde kombineret en rute bestående af den 
gode og velkendte blanding af nye og gamle kort-
udsnit, hvor jeg personligt er stor tilhænger at 
man i de øverste klasser gør en dyd ud af at bruge 
gamle kortudplip med jævne mellemrum. Frank 
havde også sørget for en god afveksling i terræ-
net, der hele tiden skiftede mellem land og by. 
Løbsstilen var ændret en smule til deltagernes 
tilfredshed, idet der var lagt nogle gode lange og 
lige stræk ind, så man lige kunne få pustet lidt ud 
ind i mellem.  

Godt hjulpet af dagslyset nåede de fleste deltage-

re gennem størstedelen af strabadserne inden 
mørket begyndte at sænke sig over den sydlige 
del af Randers området. Om det var fordi mørket 
faldt på, der var årsagen til at løbets sidste rute-
kontrol for M-A-B klassens vedkommende kom til 
at kede sig bravt denne aften, skal jeg lade være 
usagt, men ingen af deltagerne i de tre klasser - 
heller ikke os der er særdeles godt kendt i netop 
målområdet - fandt det ulejligheden værd at ligge 
ruten over den sidste stubmark og komme til mål-
kontrollen med den rigtige afstand på det sidste 
vejstykke ned til kostalden. Der er ikke tale om en 
undskyldning eller et mislykket forsøgt på en bort-
klaring, men blot en understregning af, at man i 
Franks løb skal holde koncentrationen højt helt 
frem til den sidste meter. 

Med rund hånd delte Frank flittig ud af posen med 
strafpoint. Det gik endda udover et af de etablere 
hold i sporten, og som Hans Jørgen Andersen, AAS 
udtrykt det: "Ja Bernd, selvom vi kun har en 1/3 af 
de strafpoint, som du har samlet sammen i M-
klassen, er det ikke nok til at vi kunne vinde B-
klassen." Løbsresultaterne kan ses på klubbens 
hjemmeside, og skal derfor ikke fylde denne spal-
teplads ud fra devisen ingen nævnt - ingen glemt. 

Dog skal det nævnes, at Rene og jeg havde fornø-
jelsen at have Nikolaj (Hans Ole og Renee´ søn) 
med som ekstra stifinder. Der kom stort ikke en 
lyd fra bagsædet under hele turen og vi var derfor 
meget spændt på om Nikolaj var blevet stum af 
skræk, men Hans Ole har efterfølgende bedyret, 
at Nikolaj rigtig havde hygget sig - og fortalt mor 
og far, at det gik godt nok fremad. Nikolaj er der-
for klar til nye udfordringer, og vi har aftalt at han 
atter er bagsædepassager hos os, når vi i begyn-
delsen af juni skal deltage i Tage og Oles løb i Bjer-
ringbro. 

Til Frank og hans trofaste hjælpere skal der lyde 
en stor tak for et rigtig godt motorløw. Det er altid 
spændende at bliver udfordret af Frank, der har 
en fantatisk evne til  - at selvom man befinder sig 
på den absolutte hjemmebane - så kan man ikke 
vide sig på sikker grund. Vi ses også næste gang 
Frank inviterer. 

Med motorsportslig hilsen 
      Jørgen Skjøt 
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Boas mødte talstærkt frem til første afde-
ling af dette løb som blev afviklet Lørdag 
den 30 April i Kjellerup og Omegns Mo-
torklub med start hos CC biler i Ans. 

Der var tilmeldt 51 hold og der var kom-
met 2 afbud og vi deltog med 6 hold. Vi 
skulle starte kl. 14.40 som det 3 hold i C 
klassen og fra start gik turen ud over 

Højbjerg Huse til Højbjerg hvor vi nosse-
de lidt rundt og kunne ikke få det til at 
passe nogen steder inden turen gik vide-
re mod Rødkærsbro hvor vi også var i 
vanskeligheder inden vi kom ud derfra 
havde vi mistet 2 kasser, turen gik videre 
til Elsborg og tilbage mod Rødkærsbro 
hvorfra vi skulle køre af den gamle lande-
vej ned forbi Højbjerg Gl. Kro og videre 
mod Træholt og Iller Hede hvor efter vi 
skulle omkring Iller Huse for at ende ved 
Ans/Silkeborglandevejen og så retur mod 
Iller hvor der holdt en tidskontrol hvorfra 
vi skulle køre en transportetape til P plad-
sen ved Stenrøgel hvor vi fik udleveret 
rutebog 2 som gik ind gennem Gråmose 
mod Kompedal Plantage hvor vi fik en 

del skovetaper inden vi mødte Skiltekon-
trollen hvorfra der var Transport til Mads 
Doos i Thorning hvor vi fik noget godt af-
tens mad og resultaterne regnet ud. Af 
placeringer blev det til 1 pladsen i D klas-
sen til Kurt og Alexander Rasmussen fra 
Hammel og Anne Marie og Michael blev 
nr. 5 og C klassen blev det til en flot 2 
plads til Per Hjort og Frank Kjeldsen me-
den vi måtte nøjes med en 6 plads og 
Bruno og Søren Koldbæk blev nr. 7 i B 
klassen blev Niels Aage og Henning nr. 
10 og ikke sidst. Der skal lyde ros til løbs-
ledelsen for nogle gode og fine veje samt 
et godt men svært løb, flot natur men 
hold op det støvede. 

Vi ligger jo kun nr. 2 i holdmesterskabet 
så alt kan jo ske i næste weekend hvor vi 
drager til Hurup i Thy for at køre 2 Afde-
ling af DM/JFM. 

  

     Britta og Hans Kurt Nielsen. 

1 Afdeling af DM og JFM den 30 April 2011. 
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Det blev mandag aften efter spisetid, der 

var løb i Hammel, det var Aleksander, Mari-

anne og Kurt der havde planlagt løbet, 

hvad havde de mon fundet på af spidsfin-

digheder. Vejret var fantastisk, solen skin-

nede men på trods af det var det lidt køligt, 

vi skulle mødes på fritidscentret sprække-

bjerg, der var underholdning, eller også 

havde klatrerne bare været træningsramt, 

det er imponerende at de kan klatre op af 

en 12 m. lodret væg kun med de bare næ-

ver, fantastisk ! 

Nå men tilbage til løbet,  det foregik vest 

for Voldby , vi, Anne Marie og jeg, fik pro-

blemer med bilen og det døjede vi med i 

resten af løbet, turen gik så til Farre hvor vi 

kom godt rundt i byen, derfra kørte vi så 

over mod Gjern hvor vi også fik set vete-

ranbilmuseet, til sidst endte vi i Fårvang 

hvor der var slutkontrol. 

Stor tak til Aleksander, Marianne og Kurt 

for et veltilrettelagt løb, og efter løbet blev 

der evalueret på alle de finter der var ind-

lagt i løbet, selv detaljen med om vi nu 

skulle ind til gylletanken eller ej uden for 

Farre. 

Hilsen Michael Eriksen. 

Sprækkebjergløbet 2011 
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Bill Gates talte med en direktør for en af de større bilfabrikanter. 

- Det er nu en skam, at udviklingen inde for biler ikke går lige så stærkt, som den gør inden for operativsystemer. 

- Det ved jeg nu snart ikke. Jeg tror nu, at vores kunder er glade nok for at bilen ikke stiller spørgsmål, som du har 

forsøgt at bremse. Dette vil stoppe bilen. Er du helt sikker på, at du vil bremse nu? 
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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. 

HUSKELISTEN: 

7. maj kl. 14.00 Idealcombi-løbet JM2 & DM2 
 

6. juni kl. 19.00 KJ skilte-løbet KM4 i BOAS 
( se side 3 ) 

 
20. juni Den Jyske Femkant 4 

( mere i næste nummer ) 
 

2. juli sommerfest. 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen. 


