Politikeren havde været i udlands. Han havde
haft problemer med sproget, men havde dog klaret
rimeligt. Vel hjemme igen sagde han med lettelsens suk;
Hvor er det dejligt igen at kunne tale uden at tænke….

JUNGE / HYUNDAI
LØBET/2010
Arrangerende klub:
Løbets navn:
Type:
Dato:

Bjerringbro og Omegns Auto Sport
Junge / Hyundai Løbet 2010
Åben o-løb
Mandag den 5 april

OFFICIALS:
Løbsleder:
Sekretariat:
Deltagerklasser:
M
A
B
C
D
T

Frank og Kristian Kjeldsen,
Kjeld U. Rasmussen & Henrik Bertel
Frank Kjeldsen Trustrupvej 15 8940 Rds. SV
frankmk@elromail.dk
Startgebyr.
Løbslængde.
70.00 kr.
40 km.
70,00 kr
40 km.
70,00 kr
38 km.
70,00 kr.
35 km.
70,00 kr.
30 km.
70,00 kr
25 km.

Mødested/Startsted:
Samlingssted:
Første Mødetid:
Første Start:

Hyundai Samsøvej 26 8382 Hinnerup

Samme
kl. 15.30
kl. 16.00

Særlige bestemmelser: Løbet er 3 afdeling af KM. BOAS
De udleverede magnetnumre skal påsættes bilerne. Ankomsttid til mål noteres når numrene afleveres ved mål.

Anmeldelse: www.osport.dk. Eller til sekretariatet. Husk tilmelding.
Betaling: Ved start.
Vel mødt. Løbsledelsen.

Gør det selv HTH løbet d. 28 Febuar.
Vi var 5 Boas hold der var kørt en tur til Horsens for at køre løb en
søndag og det var med Bernd som løbslægger så vi skulle nok få noget
at se til til trods for vinteren, der var ikke mødt mindre end 19 hold op
til start som jo foregik ved HTH på Vejlevej i Horsens derefter gik
turen ud i industrikvarteret som ligger lige vest for startstedet her var
som sædvanelig små finder som man skulle passe på for ellers er Bernd
ikke i hans es. der var masser af god oringtering i hele løbet og man
skulle være vågen overalt for at se efter bygninger og andre gode
detaljer som han jo er kendt for at lave o løb efter så da vi kom i mål og
fik rettet resultatet blev det til en 2 plads for vores vedkommende og i
MBA klassen blev det til en 8 og 9 plads for BOAS`s hold. I D klassen
blev det til en 4 plads for Anne Marie og Michael og i C klassen klarede
Kennet og Frank også en 4 plads, men en meget godt løb med stor
sværhedsgrad som det plejer når det er Bernd der laver løb.
Tak for et godt løb.
Britta & Hans-Kurt

Mellem Kollegaer:
Hvem har egentlig det bedste job i verden?
Paven!
Hvorfor tror du det?
Han har kun en`chef, og ham møder han først når han er død….

Bestyelsesmøde d. 16 Februar kl. 11.00 i Klublokalet.
Referart fra sidst underskrevet af alle.(Henrik,Henning,Frank, Preben og Hans Kurt.)
Siden sidst: Diverse parpirer gennemgået.
Klubblad:

Der var kun posetive tilkendegivelser.

Listføre Klubmesterskab: Henrik Berthel.
Annoncer: Vi blev enige om at det var samme priser som 2009 og at en annonce kun på hjemmesiden
skal koste 300 kr.
KJ Skilte`s annonce forbliver gratis mod at levere startnumre til klubben.
Medlemstilskud: Henning søger samme hos Viborg Kommune.
Præmiefest og Bowling: Hans Kurt laver aftale med Bjerringbro Bowlingcenter til den 20 Febuar kl. 16.00.
Her vil der være 1 times Bowling hvorefter vi spiser kl. ca. 17.30. Menu Bowlinggryde.
DASU Licens: Klubben vil stadig refundere kontingent til DASU når enten JFM eller DM er
gennemført med tællende løb.
Eventuel: Der var brugermøde den 13 Januar i Hjermind Gl. Skole hvor der blev valgt et nyt medlem
ind i bestyelsen istedet for Legestuen og det blev Hans Kurt fra BOAS
Vi aftale maling af gangen færdig ovenpå og så tilbud på maling af Gymnastiksal og rep. af loft i
BOAS`s lokale.

Husk at støtte vores sponsere, da de støtter os.

Resultater fra Bowling den. 15 Feb.

Navne
Thomas
Hans Kurt
Rene
Ole
Søren
Bruno
Frank
Kurt
Henning
Brian
Niels Aage
Alexander

Spil 1
217
165
132
118
126
116
143
106
114
102
80
76

Spil 2
177
127
132
121
111
120
90
114
101
74
84
72

Ialt
394
292
264
239
237
236
233
220
215
176
164
148

Myrna
Benthe
Jytte

94
90
58

129
43
49

223
133
107

Klubben havde udsat 2 flasker vin og de blev vundet af dem der havde lavet færrest kegler og det
blev.
I Herrerækken Alexander
I Damerækken Jytte.
Det var jo en god eftermiddag hvor vi fik noget godt at spise og udelt præmier fra sidste sæson.
Hilsen Britta og Hans Kurt.

Brændstof til Bilen.
BOAS-Medlemmer der tanker ved OK i Bjerringbro
har mulighed for at vinde en tank benzin hver måned.
Januars vinder blev: Per Møller.
Jo flere kvitteringer du aflevere, jo større er din chance.
Kvitteringerne afleveres til Hans-Kurt senest D. 15 i måneden.

Husk at bemærk i den kommende tid.
Stof til Boas-Nyt.
Alle indlæg er velkommen også fotos.
Skal sendes til info@team-boas.dk senest den 20. i måneden.
Kommende løb i 2010.
KOM ( Djf 1) løbet 15. Mar. (KM 2)
TMS løbet 20.Marts
Junge/Hyundai løbet I Hinnerup 5 April (KM 3)
Sker i Boas.

