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Marts 2008 Årgang 32 

Nogle af år 2007 vinderne. 



 2
 



 3

 
 
 
 

 
 
 

      1. aften 2. aften 3. aften 4. aften 

Navn O
m

g.
 

PI
. 

K
M

 

O
m

g.
 

PI
. 

K
M

 

O
m

g.
 

PI
. 

K
M

 

O
m

g.
 

PI
. 

K
M

 

Thomas Nielsen 37,00 5 16 42,50 2 18 44,00 1 20 41,25 3 17
Rene Nielsen 39,50 1 20 41,25 4 16 42,25 3 17 44,50 1 20
Flemming Nielsen 38,25 2        37,25 7  
Hans Kurt Nielsen 38,75 4 17 43,50 1 20 42,50 2 18 40,25 4 16
Ole Pedersen 38,75 3 18 41,75  3  17    38,00 5 15
Kasper B Nielsen     40,75 5 15     41,75 2 18 
Preben Nielsen     38,75 9 14 37,00 4 16  38,00 6 14 
Kurt Rasmussen       39,25 7               
Alexander Rasmussen       39,50 6               
Mathias Lyngby    39,00 8        
Thomas Lund       36,75 5  36,25 8  
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Klubdag i BOAS. 
Mange af vore medlemmer var mødt op til den annoncerede klubdag i 
BOAS og alle havde medbragt det meste af de pokaler, medaljer og 
præmier der var indkørt i 2007. Kun præmier og medaljer fra vor egen 
klub manglede, da de først udleveres ved vor årlige præmiefest her i 
februar. Der blev taget mange billeder af de glade og stolte vindere så 
vi har noget til arkivet. 

Efter fotoseancen blev 
der tid til at gennemgå 
de få ændringer der er 
kommet til reglementet 
i år. Det er jo meget 
vigtigt, at vi er godt 
forberedte inden 
kampen om dette års 
mesterskaber indledes 
den 29. marts i THY. 
En af klubbens driftige 
damer have bagt en 

dejlig kage til 
kaffen, så 
stemningen var 
særdeles fin og så 
blev der rigtig 
fortalt om sidste 
års bedrifter som 
hører til blandt de 
absolut største i 
klubbens mere end 
40 årrige levetid. 
Lad os i fællesskab 
se om vi kan 
gentage det i 2008. 
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28. februar 2008.  
Der indkaldes til bestyrelsesmøde hos Henning Larsen Gravbækvej 8, 8600 Silkeborg, 
torsdag den 3. januar 2008. kl. 19.00 
Dagsorden/referat 
Alle fra bestyrelsen var mødt. 

1. Referat fra mødet den 8. november. 
Referat gennemgået, godkendt og underskrevet 
2. Referat fra generalforsamlingen. 
Referatet gennemgået, godkendt og underskrevet 
3. Konstituering af bestyrelsen 
Formanden Ejvind Jensen valgt på generalforsamlingen 
Henning Larsen blev valgt til kasserer for BOAS 
Hans Kurt Nielsen blev valgt til kasserer for BOAS mini racing. 
4. Siden sidst 
Resultatliste fra Nytårsløbet fremvist, resultater er påført 4 kantresultatlisten. Regnskab 
for 4 kantturneringen fremvis. Opgørelse over flest løb i udenbys klubber ajourført 
Flest kørte løb i udenbys klubber 2007 blev Britta og Hans Kurt med 12 løb. 
Hjemmesideafgift betalt. Kursusindbydelse fra DASU. Orientering om DASU´ 
forberedelsesprojekt. Nyt orienteringsreglement. Kontoudtog fra ophørt konto i Jyske 
Bank. Sponsoropkrævning til Superbrugsen afsendt. Løbsafregning fra Wahlstedløbet. 
Informationsbrev fra Viborg kommune vedr. ansøgningsfrister for forskellige tilskud. 
Informationsbrev og blanketter til ansøgning om lokaletilskud, ikke aktuelt for BOAS 
da vi har gratis klublokale. Diverse informationer fra Viborg Idrætsråd. 
Ansøgningsskema til brug for ansøgning om udendørs faciliteter. Faktura på 
grundkontingent fra Viborg Idrætsråd. Ejvind undersøger om vi er tilmeldt Viborg 
Idrætsråd. 
Anmodning fra kursusudvalget om at tilmelde deltagere til løbslederkursus.    
5. Startgebyrer i 2008, f.eks. med en stigning på 10 kr. og evt. med + 25 kr. for 

ikke tilmeldte. 
Startgebyret i 2008 hæves til 70 kr. pr. vogn. I tillægsreglerne opfordrer vi til at der 
tilmeldes via www.osport.dk , der opkræves ikke ekstra for ikke tilmeldte, da det 
skønnes, at det mest vil gå ud over nye der endnu ikke kender tilmeldingsmuligheden. 
6. Kontingent. (Passive og aktive) 
Kontingentet til BOAS forbliver uændret 150 kr. årligt og giver ret til deltagelse i alle 
klubben arrangementer, herunder også muligheden for at blive klubmester. DASU 
kontingent betales til klubben, som så tilmelder. DASU licens til de hold der ønsker at 
køre f.eks. mesterskabsløb refunderes af klubben når året er færdig, hvis man har kørt 
løb nok til en placering. 
7. Præmiering for 2007.  

Bjerringbro og Omegns Auto Sport 
Formand: Ejvind Jensen, Refshaven 29 B, 7321 Gadbjerg. 
Tlf. 86 65 99 70. E-mail: ejvind@team-boas.dk Hjemmeside www.team-boas.dk 



 8

På grund af besværligheden med at finde fornuftige præmier til det optjente 
præmiebeløb, blev det besluttet at uddele pokaler for år 2007. Dem der ikke ønsker 
pokaler kan få beløbet udbetalt eller afskrevet på kontingentet. Liste med præmiebeløb 
for den enkelte udsendes til alle medlemmer der så hurtigst mulig sender svar retur. 
8. Kopisituationen.  
Da vi har mistet nogle kunder, stopper vi med at kopiere for andre. Maskinerne vil 
blive tilbageleveret snarrest. Til brug for fremstilling af køreordre finder vi en løsning. 
9. Blad nu og fremover. 
Fremover vil bladet blive udsendt på mail til alle. Ligesom den vil blive lagt ind på vor 
hjemmeside. Medlemmer der ikke har internet skal meddele dette til klubben. De vil så 
få bladet tilsendt pr. post.  
10. Annoncer 
Tage forsøger at tegne annoncer til bladet, han finder selv et par hjælpere. 
11. Løbsledere 2008. 
Lars og Henning har fået accept fra løbsledere til de fleste af vore løb.  
12. Fuldmagter til bankkonti. 
Torsdag den 10. januar mødes vi i banken kl. 17.30, Ejvind og Henning tidligere for at 
tilrettelægge underskrifter på papirer til fuldmagter. 
13. KM point til løbsledere + evt. hjælpere. 
Da stort set alle vore aktive på et eller andet tidspunkt er løbsledere, gives der ikke 
point til det hold, 2 personer, der er løbsledere til det første løb de laver, derimod gives 
der 17 point til max to hjælper/kontrolkørere til hver løb. Det betyder, at hvis nogen 
hjælper med eller laver flere løb så tilskrives de 17 point på KM listen  
14. Op og nedrykning på klubplan. 
Listen med op og nedrykning på klubplan ajourføres og offentliggøres til vore 
medlemmer. 
15. Nøgler til fordør i Hjermind.  
Der bestilles 3 nøgler til fordøren i Hjermind. 
16. Reglementsgennemgang for medlemmer + fotografering af pokal og 

medaljetager, samt vore biler med de nye numre på. 
Der inviteres til klubdag lørdag den 26. januar kl. 14.00, hvor vi opfordrer til at alle 
møder op og medalje og præmievindere medbringer alle medaljer og præmier for år 
2007, så vi kan få fotograferet alle, så vi har nogle billeder til avis og klubblad. 
Samtidig vil vi gerne have nogle billeder af vore biller med de nye numre på. Der 
lægges op til en hyggelig eftermiddag.  
17. Præmiefest. 
Tage prøver at finde et eller andet fornuftig til en præmiefest, engang her i foråret 
18. DASU tilmelding hurtigst mulig, herunder medlemsoplysninger. 
Ejvind tilmelder de personer der allerede har givet besked, der udsendes opfordring til 
alle medlemmer hurtigst mulig, med besked om tilbagemelding hurtigst mulig.  
19. Næste møde. 
Når der opstår behov indkaldes der til møde som afholdes hos Tage. 
20. Evt. + hvad der kommer inden mødet. 
En livlig debat om mange ting uden at der dog kom de helt store epokegørende nyheder 
frem. Måske en duel mellem forskellige firmaer kunne være interessant. Et godt langt 
og udbytterig møde sluttede kl. 23.30                                                Ejvind. 
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Set i Bjerringbro Avis. 

Jubelår i BOAS. 
Aldrig tidligere i Bjerringbro og Omegns Auto-sport (BOAS) har klubbens kørere vundet så mange 
medaljer, pokaler og andre præmier som i 2007. De sidste resultater er netop blevet offentliggjort og 
klubbens mange glade og stolte vindere var i lørdags samlet for at vise årets ”høst” frem for de øvrige 
medlemmer. 
Igen i år blev der kørt et DM hjem til klubben. Det var far og søn Lars og Asger Jespersen der vandt 
guldmedaljerne i C klassen. Holdet vandt også guldmedaljerne i det Jysk fynske mesterskab i samme 
klasse. Netop deres præstation er bemærkelsesværdig, da det er første år holdet deltager i denne klasse. 
I D klassen er BOAS kørerne helt suveræne i det Jysk fynske mesterskab, her blev det til guldmedaljer til 
Niels Åge Jensen og Henning Larsen, medens Britta og Hans Kurt Nielsen tog sig af sølvmedaljerne. I D 
klassen køres der ikke om DM medaljer. 
I B klassen blev det i det Jysk fynske mesterskab til en bronze medalje til Ejvind Jensen og Kaj Busk. 
Klubholdet der består af 5 hold, Britta og Hans Kurt Nielsen, Niels Åge Jensen og Henning Larsen, Lars 
og Asger Jespersen, Tage Mogensen og Ole Pedersen smat Ejvind Jensen og Kaj Busk, blev nr. 2 ved 
DASU Cup og vandt for 4 år i træk det Jysk Fynske mesterskab for hold. 
Den jyske 4 kant turnering, er en turnering mellem 4 klubber, Århus, Randers, Skanderborg og 
Bjerringbro, og her køres der i klasserne B-C og D. 
Af de 9 sæt pokaler, 3 sæt i hver klasse, vandt BOAS kørerne de 6 sæt. 
I klasse D var Per Møller Larsen og Kurt Rasmussen bedst placeret, med Bruno og Søren Koldbæk på 
andenpladsen. I C klassen tog BOAS mandskaberne sig af alle placeringerne. På førstepladsen kom Lars 
og Asger Jespersen. 
Britta og Hans Kurt 
Nielsen blev nr. 2 og 
endelig blev Niels Åge 
Jensen og Henning 
Larsen nr. 3. 
I B klassen blev det til 
en anden plads til 
Tage Mogensen og 
Ole Pedersen. 
Ud over ovennævnte 
placeringer er der i 
løbet af året blevet til 
utallige placeringer i 
mindre løb rundt om i 
landet, idet ikke 
mindre end 120 gange 
har vore mandskaber 
deltaget i løb i 
fremmede klubber og 
her har de hentet 
mange flotte 
placeringer. Det hold der har kørt flest løb i udenbys klubber blev i 2007 Britta og Hans Kurt Nielsen og 
de bliver derfor tildelt BOAS´20 års jubilæumspokaler. 
Ejvind Glerup og Hans Baks´40 års jubilæumspokaler der tildeles det nybegynderhold der klarer sig bedst 
blev vundet af Bruno og Søren Koldbæk. 
Pionerpokalen der blev stiftet ved klubbens 10 års jubilæum, går til ester Jensen. Og endelig blev 
Wahlstedpokalen vundet af Britta og Hans Kurt Nielsen. 
Alle klubbens pokaler og klubmesterskabsmedaljer vil blive udleveret ved klubbens præmiefest den 24. 
februar. 
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Bowling og Præmiefest. 
Hans Kurt 109 192 301 5 
Thomas 159 194 353 1 
Chris 181 135 316 4 
Henning 114 117 231 7 
Tage 121 98 219 8 
Rene 122 90 212 9 
Bruno 152 181 333 2 
Søren 166 102 268 6 
Ole 159 158 317 3 
Brian 104 84 188 10 
Niels Åge 87 57 144 11 
Eva 111 96 207 2 
Myrna - - - - 
Kathrine 96 115 211 1 

 
Nogle af bowlingspillerne havde mere held end andre, nogle var endda glade for at der på 
begge sider af banen var en fordybning som kunne føre kuglen sikkert fra den ene ende af 
banen til den anden dog udenom kuglerne. Men stemningen var god og jo flere fejlskud jo 
flere morsomme/hånende bemærkninger. 

Efter en times tid var det tid til et flot tag 
selv bord med masser af mad, ja så meget 
at en hel del måtte retur til køkkenet.  
Vinderne af bowlingturneringen fik deres 
præmier og det samme gjorde Søren og 
Bruno. Det var også meningen, at alle vore 
vandrepokaler skulle deles ud, men af en 
eller anden grund så var de ikke nået frem 
til dagen, så de må deles ud på et senere 
tidspunkt, ligesom resten af årets pokaler. 

 
Om det tågede udsyn var skyld i Tages resultat, vides ikke, men den bedste blev han ikke. 
Præmien til bedste kvinde gik til Kathrine, medens Bruno fik præmien for bedste herre, da 
Thomas afgav sin placering, vist nok fordi han er hel eller halv professionel. 
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Set i lokal nyt. 

Jubelår i BOAS 
Aldrig tidligere i Bjerringbro og Omegns Auto-Sport (BOAS) historie har klubbens kørere vundet så 
mange medaljer, pokaler og andre præmier som i år 2007. De sidste resultater er netop blevet 

offentliggjort og klubbens 
mange glade og stolte vindere 
var for nylig samlet for at vis 
årets ”høst” frem for de 
øvrige medlemmer. 
Igen i år blev der kørt et DM 
hjem til klubben. Det var far 
og søn, Lars og Asger 
Jespersen der vandt 
guldmedaljerne i C klassen. 
Holdet vandt også 
guldmedaljerne i det Jysk 
fynske mesterskab i samme 
klasse. Netop deres præstation 
er bemærkelsesværdig, da det 
er første år holdet deltager i 
denne klasse. 
I D klassen er BOAS-kørerne 
helt suveræne i det Jysk 
fynske mesterskab, her blev 

det til en guldmedalje til Niels Åge Jensen og Henning Larsen, medens Britta og Hans Kurt Nielsen tog 
sig af sølvmedaljerne. I D klassen køres der ikke om DM medaljer. 
I B klassen blev det i det Jysk fynske mesterskab til en bronzemedalje til Ejvind Jensen og Kaj Busk. 
Klubholdet der består af 5 hold, Britta og Hans Kurt Nielsen, Niels Åge Jensen og Henning Larsen, Lars 
og Asger Jespersen, Tage Mogensen og Ole Pedersen samt Ejvind Jensen og Kaj Busk, blev nr. 2 ved 
DASU Cup og vandt for 4 år i træk det Jysk fynske mesterskab for hold. 
Den jyske 4 kantturnering er en turnering mellem 4 klubber, Århus, Randers, Skanderborg og Bjerringbro 
og her køres der i klasserne B-C og D. 
Af de 9 sæt pokaler, 3 sæt i hver klasse, vandt BOAS kørerne de 6 sæt. 
I klasse D var Per Møller Larsen og Kurt Rasmussen bedst placeret, med Bruno og Søren Koldbæk på 
anden pladsen. 
I klasse C tog BOAS mandskaberne sig af alle placeringerne. På førstepladsen kom Lars og Asger 
Jespersen. Britta og Hans Kurt Nielsen blev nr. 2, og endelig blev Niels Åge Jensen og Henning Larsen 
nr. 3 
I B klassen blev det til en andenplads til Tage Mogensen og Ole Pedersen. 
Ud over ovennævnte placeringer er der i løbet af året blevet til utallige placeringer i mindre løb rundt om i 
landet, ikke mindre end 120 gange har vore mandskaber deltaget i løb i fremmede klubber og her har de 
hentet mange flotte placeringer. Det hold der har kørt flest løb i udenbys klubber blev i 2007 Britta og 
Hans Kurt Nielsen og de blev derfor tildelt BOAS´20 års jubilæumspokaler  
Ejvind Glerup og Hans Bach´s  40 års jubilæumspokaler, der tildeles et nybegynderhold der klarer sig 
bedst, blev vundet af Bruno og Søren Koldbæk. 
Pionerpokalen der blev stiftet ved klubbens 10 års jubilæum, går til ester Jensen. Og endelig blev 
Wahlstedpokalen i årets sidste løb vundet af Britta og Hans Kurt Nielsen. 
Alle klubbens pokaler og medaljer vil blive udleveret ved klubbens præmiefest den 24. februar. 
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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. 
info@team-boas.dk. Senest den 20. i måneden 

 

Tollundgaard GOLF PARK 
Løbet 

Mandag den 3. marts. Kl. 19.00 
Tilmelding på. www.osport.dk 

 

JFM 1 i THY. 
Lørdag den 29. marts. 

Tilmelding på: www.osport.dk 
 

Benzinvindere: 
December: Britta Nielsen 
Januar:       Søren Kolbæk. 

Tank op ved OK, og vind en tank benzin. 
 

Husk også. 
KM 2 og DJF 1. 

Mandag den 7. april. 
Startsted: P-pladsen ved Brugsen i Sorring. 

 
 
 
 
 


