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Husk! 
 

Generalforsamling i 
 

Bjerringbro og Omegns Auto Sport 
og 

BOAS Mini Racing 
 

Mandag den 24. november kl. 19.00 
 

I BOAS klublokalet Hjermind Byvej 28 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 

Forslag der ønskes behandlet skal være 
bestyrelsen i hænde senest 15. november 

 
Foreningen er vært ved et traktement. 
Af hensyn til bestilling af mad bedes I 

tilmelde jer til Ejvind. 86659970 
Eller pr mail: ejvind@team-boas.dk 

 

Vi glæder os til at se jer alle.  
Bestyrelsen. 



 

 

 
Der var også repræsentanten, der 
altid rejste rundt i Jylland, men en 
aften landede han alligevel 
hjemme i sit eget hus, hos sin egen 
kone og i sin egen seng. 
Tidlig om morgenen vågnede han 
med et spjæt og udbrød:” Jeg må 
tilbage til hotellet.” 
Konen drejede søvndrukket 
hovedet og svarede:” Det behøver 
du ikke, min mand er i Ålborg.” 
 
 

 

Brændstof til bilen. 
BOAS medlemmer der 

 tanker ved OK 
i Bjerringbro, har mulighed 

for at vinde en tank 
brændstof hver måned. 

 
Sidste måneds vinder: 
Ejvind Jensen 
 
Jo flere kvitteringer du afleverer, 
jo flere chancer har du. 
Kvitteringer sendes eller 
afleveres til Hans Kurt senest 
den 15. i måneden 

 

Bjerringbro Bilsyn 

 

 

 

 
 

BOOK din tid på 
www.bjerringbrobilsyn.dk 



Statoil Ejby løbet. 
 

Sidste afdeling af DM blev kørt lørdag d. 18. oktober i et mindre 
område øst for Holbæk. 
Vi startede i Ejby, og med ” landkørsel” nåede vi til Eriksholm Skov. 
Det var godt, at Niels Aage i ugen op til løbet havde fået nye 
vinterdæk på, for skoven blev efterhånden fuldstændig kørt op, da det 
på dagen og i ugen op til løbet regnede meget. 

Igennem kom vi, trods ” 
glideture” i den våde 
skovbund. 
Herefter kørte vi tilbage 
til Ejby og videre til 
Kirke Hyllinge, Store 
Karleby og Jenslev. En 
etape fordelt ligeligt med 
land- og bykørsel. 
Løbet sluttede i Jenslev 
hvorefter der var 
transportetape til 

Hedeland motorklubs klubhus i Roskilde. 
Et godt og varieret løb var slut. 
Vi sluttede på 2. pladsen med 134 point, medens Jan og Dennis fra 
Nordfyn vandt med 101 point. 
Det var ok at Jan og Dennis vandt på dagen. De kørte ruten hurtige 
igennem, uden at ” smide” flere skilte end os. 
I DM stillingen sluttede begge mandskaber med 196 point, men da Jan 
og Dennis har en 1. plads mere end os, vandt de det danske 
mesterskab i C klassen. 
Lars og Asger var også på Sjælland. De blev nr. 10 på dagen, men 
samlet nr. 6 i DM slutstillingen i B klassen. Rigtig godt ” gået”. 
 
Niels Aage og Henning. 
 
 



Resultatliste for Efterårsløbet 2008. 
KL NAVN KLUB MK FN FT FS I alt. KM 

D Bruno/Søren BOAS 15 0 10 3 28 20 

D Kristian/Frank BOAS 15 10 4 5 34 17 

D Keld/Henrik BOAS    Afbud   

         

C Britta/Hans Kurt BOAS 15 0 10 6 31 20 

C Niels Åge/Henning BOAS 0 10 10 24 44 18 

C Bent/Henning SMOK 30 10 0 13 53  

C Hans Jørgen/Hans AAS 60 20 10 6 96  

C Jan/Per Møller BOAS 75 30 0 37 142 17 

         

B Michael/Ole THY 0 0 0 33 33  

B Bjarne/Bernd AAS 15 10 0 36 61  

B Poul/Egon RAS 30 10 0 31 71  

B Harry/Anders KOM 30 30 0 31 91  

B Tage/Ole BOAS 45 50 0 26 121 20 

B Lars/Asger BOAS 45 50 0 84 179 18 

 
Der er sket enkelte ændringer i de beregnede strafpoint, det skyldes at 
ikke alle var blevet genberegnet efter at der var sket et par ændringer i 
idealkortet. 
For M-A-B klassen er 8-21 Ændret fra X til E 
For C klassen er der slettet et T i ordre 10-4 
 
Mange tak fordi I mødte op og deltog i Efterårsløbet 2008-11-04 
Vinder af Wahlstedpokalen blev Bruno og Søren Kvolbæk 
Næste løb i BOAS er den første mandag i februar 2009. 
 
Ejvind. 
Se også vor hjemmeside www.team-boas.dk.  
 

 
 



 

 
 

 
 

 
bestilling@bkkontor.dk 



 

 
 

 
 

 
 

 
 



Nors Løbet d.25-10-08. 
  

Vi var et par BOAS hold der havde forvildet os til Nors som 
ligger NV for Thisted hvor starten gik kl. 13.30 og ikke 14.30 
som stod i indbydelsen til dette løb som gik lidt rundt i selve 
Nors inden vi blev ledt mod Hillerslev det tegnede til at blive et 
nogenlunde løb med gode veje men det hørte op da vi kom til 
Hillerslev hvor løbslederen ikke havde tænkt på begrænsede 
veje med en tur ind i et lille krat med fedtede veje og som bilen 
kom til at se ud af plæver ja selv Ole trængte til at blive vasket 
efter turen her hvor Tage satte deres nye racer fast og måtte ud 
for at skubbe, nå men turen gik videre ned til industrien i det 
nordlige Thisted hvor der var hentet en masse tilladelser rundt 
omkring inden vi blev lukket ind på Teknisk skole med 
koncentreret kørsel mellem lastbiler og andet opstillet til dagen, 
efter vi havde besøgt tidskontrollen 2 gang troede vi at det var 
slut men nej vi fik en ny tur rundt i industrien inden vi sluttede 
på Teknisk skole hvor SK/mål var. Den sidste etape kunne vi 
godt have været foruden da løbet var rigelig langt og svært, vi 
fik 225 strafpoint hvoraf de 55 er på tiden så det fortæller 
måske lidt om sværhedsgraden, men efter Ole Skov og Bjarne 
Andersen var blevet enige om idealruten drog vi hjemover, hvor 
Søndagen står på bilvask.  

Hilsen Britta og Hans Kurt. 
 



 

  
 

 
 



Klubmesterskabet i BOAS afvikles i år 2008 over 9 løb, heraf er 5 tællende. MAB og C-D klasserne kører 
om KM. Pointene tildeles den enkelte person, det giver mulighed for at køre med forskellige makkere. 
Der er præmier til alle der deltager i min. 5 løb i BOAS, også udenbys deltagere.   

Navn 3-3 7-4 5-5 2-6 7-7 4-8 1-9 5-10 3-11 I alt. 

B                     
Ole P 18 20 20 L 20 20 17 20 20 100 

Tage Mogensen 18 20 20 L  20 17 20 20 100 

Lars Jespersen  20 L  18  18   18 18  18  17  18   92 

Asger Jespersen 20 L 18 18 18 18 18 17 18 92 

Ejvind Jensen  18  20  L 20  17 75 

Kaj Busk  18  20  L 20   58 

           

Hans Kurt Nielsen 20 20 L 20 17 20 17 20 20 100 

Britta Nielsen 20 20 L 20 17 20 17 20 20 100 

Niels Åge Jensen L 18 20 18 20 17 20 17 18 96 

Henning Larsen. L 18 20 18 20 17 20 17 18 96 

Per Møller Larsen 18  16  18    20  18       17 91 

Frank Kjeldsen 17 17  17    20 18 89 

Kristian Kjeldsen 17 17  17    20 18 89 

D                     

Søren Koldbæk 18 20 18 20  20 20 17 20 100 

Bruno Koldbæk 18 20 18 20  20 20 17 20 100 

Kurt Rasmussen 20 18 20 18 L 18 18 18  94 

Alexander Rasmussen 20 18 20 18 L  18 18  94 

Kjeld Udengård Rasmussen   17 17    16  50 

Henrik Bertel   17 17    16  50 

Emil M. Larsen   18       18 

Henrik Mikkelstrup 18                  18 

Jan Gravesen         17 17 

Ea Bjerregård       17   17 

Karsten Jørgensen       17   17 

Kenneth Larsen  16        16 

H= 2 Kontrollanter eller hjælpere til hvert løb, tildeles 17 KM, hvis de er involveret i mere end et løb. 
M= Udgået med Maskinskade 
UB=Deltagelse uden beregning. 
L=Løbsledere 

 

 

 



 

Efterårsløbet. 
  

Mandag den 3/11. 08 havde Ejvind strikket et løb sammen, som 
startede i Klublokalet i Hjermind. Der var 14 tilmeldte vogne og 
allerede inden start var der en vældig snak frem og tilbage, nå 
men vi kom af sted mod Bjerringbro hvor vi fik lidt bykørsel i 
nordbyen inden vi blev ledt mod Tange, men vi skulle da lige 
holde ved Morten for at få skrevet tid men så gik turen ellers 
mod Højbjerg med små finurligheder hist og her inden vi igen 
vendte snuden mod Bjerringbro men hov der var sandelig en ny 
HTK ved vejen ind mod Tange det var jo Preben der holdt der 
og vi kom alt for tidligt hvilket gav max 10 strafpoint nå men vi 
fandt da tilbage til målet i Hjermind skole selv om Ejvind ville 
haft os en tur ud i plæveret grundet en forkert 
retningsangivelse, men Britta ville ikke køre der ud for hun var 
ikke sikker på at Suzukien kunne køre igennem. Så alt i alt et 
godt løb med små skøhedsfejl, som kunne løses i 
fordragelighed og kun ca. 500 m. grusvej hele aftnen, hvilket jo 
indbyder nye kører til at deltage noget oftere. Walstedpokalen 
blev vundet af Bruno og Søren Koldbæk. 

      Hilsen Britta og Hans Kurt. 
 
 

Optimist-Pessimist. 
 
En optimist er en person, der springer ud fra en flyvemaskine uden 
faldskærm, men regner med, at han kan låne en på vejen ned. 
En pessimist er en person, der springer ud af en flyvemaskine med 
faldskærm, men undlader at trække i udløseren, fordi han er sikker på, 
at den ikke fungerer. 
------------------------------------------------------------------------------------- 
”Herbert har du nogen sinde solgt støvsugere?” spurgte kvinden midt i 
elskovslegen. ”Næh,” svarede han. ”Så må du hellere se at få begyndt, 
for nu kommer min mand!” 



11. november 2008.  
 
Der indkaldes til bestyrelsesmøde i BOAS mandag den 27. oktober kl. 19.00 hos Hans Kurt Nielsen 
Vestervang 7. 8850 Bjerringbro. 
 
Dagsorden/referat. 
Tilstede. Tage, Henning, Hans Kurt og Ejvind. Afbud fra Lars. 
 

1. Sidste mødes referat 
Godkendt og underskrevet 
2. Siden sidst 
Meddelelse fra Codan, Ferieaktiviteter fra Viborg Kommune, Ejvind Har afsendt medlemsregistrering 
til DIF, Kursus kalender Ejvind sender MAIL til dem der skal på Follow up søndag den 18. jan. 2009, 
reklame fra Jysk Diner, Kontoudtog og regning fra DASU, Referat fra styregruppemødet, på grund af 
fugt får vi tildelt nyt rum i kælderen, Hans Kurt har fået aftale om nye møbler. Faktura fra MCS data, 
Idrætsliv. 
3. Hjemmeside Hjermind Skole 
Vi mener ikke at vi har gavn af denne hjemmeside, men et links på siden der henviser til vor egen side 
er OK. Når vi ikke rigtig er med, så er det fordi vi er bange for at vi ikke får sendt noget til siden da vi 
har rigelig i at holde vor egen ajour. 
4. Nye Skilte 
Hans Kurt har fået lavet nye skilte og Tage har malet. Det er fortrinsvis markeringsskilte. De gamle 
papskilte kasseres. 
5. Reklame på vor hjemmeside 
Der var tilbud fra et firma om at sætte reklamer på vor hjemmeside. Det har slet ikke vor interesse. 
Skal der reklamer på så skal det være fra vore annoncører. 
6. Antal reglementer 
Ejvind bestiller de 2 der er gratis, for vi brug for flere trykker vi dem selv. 
7. Generalforsamling 
Vi har ikke forslag til reglementsændringer. Ejvind sender Mail ud til alle medlemmer med 
anmodning om tilbagemelding af hensyn til køkkenet. Også indbydelse i næste nr. af bladet. Hans 
Kurt bestiller og medbringer mad når han ved hvor mange der kommer. 
8. Regler for 5 kantturneringen 
Vi skal have præciseret, at der skal laves rutebøger til alle 3 klasser, særlig vigtig for BOAS da vi 
næsten altid stiller med nye D kørere 
9. Vore værdipapirer 
Henning havde indhentet tilbud på ny anbringelse med bedst mulig udbytte P.t. Henning foretager det 
videre. 
10. Løbsledere næste år 
Vi forsøger at finde løbledere til alle løb, vi har tilsagn fra flere, nogle af de nye får brug for en 
hjælpende hånd, så der må vi garvede træde til. Tage tager kontakt til Kurt. Vi forsøger, at samle alle 
på et tidspunkt til en snak om reglerne, intensionerne o.l, og så slutte af med lidt mad. 
11. Klubbens op og nedrykning. 
Vore interne op og nedrykningsregler fortsætter uændret, dog bliver der nok ikke nogle hold der 
rykker ned. Reglerne kan evt. drøfte på generalforsamlingen 
12. Nye skiltekasser 
Vi skal have lavet nogle nye kasser til vore skilte. Ejvind lover at lave dem engang inden nytår. Der 
skal laves ca. 8 kasser med plads til 25 stænger i hver, så de ikke bliver tungere end de er til at bære. 

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 



For at undgå at de bliver fugtige når der er oversvømmelse i kælder, laves de så de kan stables  
13. Flytte kælderrum og oprydning. 
Så snart de nye møbler er kommet finder vi en dag hvor vi kan rydde op og flytte ind i det andet rum, 
Vi har en hel af forskellige ting der kan sorteres fra.. Hans Kurt og Britta har fundet nogle flotte 
arkivkasser hvor de har sorteret de forskellige løb op i årgange.  
14. Nye møbler i kælderen 
Hans Kurt har lavet aftale med ”møbelmanden” på Grundfos om at han leverer nye møbler og 
meddeler det til Hans Kurt.  
15. Kursus og opfølgning næste år. 
Vi skal have planlagt et kursus for både nye og gamle først i det nye år. Ejvind sørger for at 
kursusmaterialet bliver opdateret med nye over heats og kursusbøger. 
16. Revision 
Henning aftaler med revisorerne hvornår det passer dem bedst og giver besked til Hans Kurt og 
Ejvind. Hans Kurt bestiller og medbringer et par stykker mad. 
17. Repræsentantskabsmøde i Odense den 22. november 
Vi har endnu ikke set noget fra DASU og der er ingen der har særlig stor lyst til at bruge en lørdag på 
dette møde, så måske giver vi fuldmagt til en anden klub, hvis ikke der er noget helt ekstraordinært. 
18. EVT+ hvad der kommer inden mødet. 
Skal vi fortsætte med mini racing til næste år, så skal der nok laves lidt mere P.R. Hans Kurt havde 
lavet udkast til tekst til en folder. Flere af de unge vil gerne hjælpe til med opstilling og lignende. Vi 
skal nok også have investeret i et par nye biler. Tage mener at deltagerne selv skulle medbringe biler, 
måske en god ide, men det kan give ulige konkurrencevilkår. Kan vi som tidligere have en fælles 
bestyrelse for de to foreninger? 
Hvem der skal have vandrepokalerne, kan først bestemmes efter nytår. Det skal være klar til 
præmiefesten, sammen med den øvrige præmiering. Præmiebeløb og fordeling opgøres snarest mulig 
efter sidste løb. 
 
 
Ejvind. 



 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 



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 
ejvind@team-boas.dk. Senest den 20 i måneden. 

 

BOAS Generalforsamling. 
Husk klubbens generalforsamling  

Mandag den 24. november kl. 19.00 
I klublokalet på Hjermind skole. 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Klubben er vært ved et lille traktement 
Af hensyn til køkkenet bedes i tilmelde jer til 

Ejvind. Tlf. 86659970. eller på mail 
ejvind @team-boas.dk 

 

9 afdeling af 4 kantturneringen 
Torsdag den 13. november 

Start: Gør det selv HTH, Vejlevej 68C, Horsens 
Tilmelding: www.osport.dk 

 

Husk også dit indlæg til næste nr. 

 
 
 

 


