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Niels Åge og Henning som nye DM mestre i C klassen 2009. 



 

   

Søndag d. 22. november kl. 13.00 
BOAS klublokale Hjermindbyvej 28

Der kan købes kaffe, kage, 
gløgg og æbleskiver efter turen.

Alle kan 
deltage 

Vel mødt 



              BESTYRELSE 
     Klublokale: Hjermind Byvej 28, 8850 Bjerringbro 

BOAS 
Klublokale: 
Hjermind Byvej 28 
8850 Bjerringbro 

BOAS 

MINI-RACING 

Formand: 
Sekretariat 

Ejvind Møller Jensen 
Refshaven 29 B 
7321 Gadbjerg 
Tlf. 86 65 99 70 - 29934066 
Email: ejvind@team-boas.dk 

 

 

Kasserer 

Henning Larsen 
Gravbækvej 8, Virklund 
8600 Silkeborg 
Tlf. 86812822 
Email: kildsgaard@post. tele.dk 

 

Næstformand 

Hans Kurt Nielsen 
Vestervang 7 
8850 Bjerringbro 
Tlf. 24621850 
Email: h-k-nielsen@bknet.dk 

 

Bestyrelses- 

medlem 

Tage Mogensen 
Fredensvej 8 
8850 Bjerringbro 
Tlf. 86682847 
Email: tage86682847@dlgmail.dk 

 

Bestyrelses- 
 
medlem 

Frank Kjeldsen 
Trustrupvej 15. 
8900 Randers 
Tlf. 86422116 
Email: frankmk@elromail.dk 

 

Suppleant 

Preben  Nielsen 
Tindbæk Byvej 3 
8900 Randers 
Tlf. 86450081 - 21499795 
Email: prnielsen@gmail.dk 

 



  

 
 

Brændstof til bilen. 
BOAS medlemmer der 

 tanker ved OK 
i Bjerringbro, har mulighed 

for at vinde en tank 
brændstof hver måned. 

 
Sidste måneds vinder: 
Per Møller Larsen 
 
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



 
 

 
Hvordan i alverden kunne De finde på at stjæle en cykel på 
kirkegården? 
Jo, hr. dommer, jeg troede, at ejeren var død. 
 
 
 Om det er en sund by?  Vi var simpelt hen nød til at skyde en 
handelsrejsende for at få kirkegården indviet. 

 

 

bestilling@bkkontor.dk 
 

 



 
Dagsorden til bestyrelsesmødet den 26. oktober 2009. hos Hans Kurt Nielsen Vestervang 
7. 8850 Bjerringbro 
 
Alle fra bestyrelsen var mødt. 
Referat 
 
 

1. Sidste møde 
De 2 sidste møders referat godkendt og underskrevet. 

2. Siden sidst 
Faktura på vor hjemmeside afleveret til kassereren. Skrivelse vdr. DASU`s 
talentudvikling fremvist. Forsikringstilbud på behandlingsgaranti. Sponsoropkrævning 
til Superbrugsen afsendt. DASU tilbud om køb af jubilæumsbogen fremvist. 2 nr. af 
Idrætsliv fremvist og afleveret til interesserede. Konto i Jyske Bank ophævet. 

3. Bilbingo 
Der forsøges med bilbingo igen. Dato 22. november kl. 13.00 fra klublokalet. 
Startgebyr for voksne 20 kr. pr. plade. Børn 10 kr. pr plade. Hans Kurt får tilbud fra 
Brugsen om præmier, både voksne og børn. 4 præmier pr. serie a. 10 plader. Ejvind 
laver en indtegnet rute. Der købes præmier til 5 serier for begge klasser, er det ikke nok 
udbetales resten som gavekort eller kontanter. 

4. Generalforsamling den 30-11-09 
Generalforsamlingen afholdes den 30. november kl. 19.00 i klublokalet. Indbydelse i 
næste klubblad. Der bestilles smørebrød i Superbrugsen. Tilmelding er nødvendig. 
Bestyrelsen stiller forslag om uændret kontingent, ellers intet. Henning aftaler tid til 
revision af regnskabet med Ole.  

5. Hvordan gik vor O-dag og efterfølgende kursus 
Vi havde en rimelig succes med både dagen og de 3 efterfølgende kurser, men det er 
svært for nogle. 

6. Skal vi have ekstra kursus for dem der endnu har problemer. 
Det overvejes at afholdes nogle ekstra kursusaftener i jan. For dem der har det svært og 
alle andre der vil lære lidt mere. 

7. Gratis trøjer 
Det fastholdes at udlevere en gratis trøje til medlemmer når der betales kontingent 
første gang. 

8. Repræsentantskabsmøde den 28-11-09 
Der er endnu ikke kommet materiale fra DASU, er der noget der skal tages stilling til 
indkaldes der til møde eller det forsøges klaret på nettet. Frank og Hans Kurt deltager. 
Når vi ved mere aftaler Ejvind nærmere med Frank og H.K.inden tilmelding. 

9. Kopimaskine 
555`eren kan lånes ud efter nærmere regler. Toner og klammer til maskinen kan 
erhverves for et symbolsk beløb på 1000 kr. Farve maskinen flyttes ind i klubbens 
lagerrum. Det rum hvor de nu er oplagret skal ryddes, da det er lejet ud til andre. 

10. Hensættelser til 50 års jubilæet? 
Der er ikke stemning for hensættelser på nuværende tidspunkt, bliver der brug for 
midler kan de tages af formuen. 

11. Sløseri med betalinger. 



Betaling af kontingent skal ske inden 1-4 ellers fortabes rettighederne i klubben. Bliver 
tilføjet klubbens vedtægter. 

12. Materialetilskud og aktivitetstilskud fra Viborg kommune(skal besvares senest 
1-11-09) 

BOAS går for ind for oprettelse af en materialekonto. Ejvind sender mail til kommunen 
med klubbens svar. 

13. Kældernøgle 
Klubbens lagerrum i kælderen kan ikke låses, da BOAS har en del af værdi i rummet 
skal den låses. Tage køber en hængelås og koder denne og giver bestyrelses besked om 
koden. 

14. Blev der bestemt noget om 5 kant til næste år. 
Bestemmelserne om femkantturneringen er i forhold til første udkast blevet ændret lidt. 
Der var en debat om et par andre punkter i det foreløbige program. Endelig program 
ventes.  

15. Gule veste 
Et par gule veste er lagt sammen med skiltene.   

16. Radio ALFA 
Der kan mailes en besked ind om vore løb, det vil så blive nævnt i ugen op til løbet. 

17. Medlemsregistrering til D.I.F. skal indsendes snarest. 
Er blevet lavet og er indberettet 

18. Registrering af alle på familiemedlemskort. 
Fremover skal alle medlemmerne af familien på en familie medlemsskab registreres. 
Henning påtog sig opgaven. 

19. + hvad der kommer inden mødet 
Der er fra Viborg kommune kommen besked om en evt. tilmelding om 
vinterferieaktiviteter. Det blev gennem gået men er uden for klubbens interesse. 
Endelig opgørelse fra MINI-racing opgjort og afleveret til kassereren 

20. Evt. 
En livlig debat om de løb der er blevet kørt rund om i den seneste tid. 
Nøjagtighedskravet, sværhedsgraden, deltagerantallet, manglende ruter til nogle 
klasser, kvalitetsudførelsen og de mange rettelser og fejl der har været i de fleste løb i 
den senere tid og ikke mindst den megen vrøvl og snak der er ved mål. Det kunne tyde 
på mere ligegyldighed med tilrettelæggelse og kontrol af løbene. En meget uheldig 
udvikling for sporten. 
 
Ejvind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DM afslutning i Brønderslev d. 10-10-2009. 
  
Vi var 3 hold fra BOAS som kørte til Brønderslev for at køre 
sidste afdeling af Danmarks Mesterskabet i bilorientering, 
medaljer var vi sikre på inden start, så det var bare spørgsmålet 
om hvilke og til hvem. Vi startede som det første hold i C 
klassen med start kl. 14.06 og så gik turen ellers lidt rundt i 
byen inden vi kørte på landet med masser af godt orientering 
og andre finurligheder inden vi mødte en HTK 1 min. for tidlig 
men pyt det gik jo nok for vi syntes det havde gået bedre end i 
de sidste 3 løb, hvor vi sluttede som nr. 1 bagfra hvilket tyder 
på at vi er kommet ud af træning hvilket kan skydes, at vi har 
været blandet ind i 4 løb i år en stor mundfuld. Nå men vi kom 
rundt og fandt vist alle finesserne hvilket resulterede i 12 
strafpoint fordi vi havde et skævt skilt og 1 min for tidlig til 
tidskontrollen. Vi sluttede i Brønderslev hallen med stegt flæsk 
og persillesovs inden der blev præmieoverrækkelse i C klassen 
hvilket betød Guld og DM til Niels Åge og Henning derefter sølv 
til OS på en god dag hvor Bronzen gik til Sjælland.  
Hilsen Britta og Hans Kurt. 

 
 
Tillykke med medaljerne til jer alle fire. 
 
 
 
 
 
 
 



Husk! 
 

Generalforsamling i 
 

Bjerringbro og Omegns Auto Sport 
 

Mandag den 30. november kl. 19.00 
 

I BOAS klublokalet Hjermind Byvej 28 
 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 

Forslag der ønskes behandlet skal være 
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen 

 
 

Foreningen er vært ved et traktement. 
 

Af hensyn til bestilling af mad bedes i 
tilmelde jer til Hans Kurt Nielsen (28498850) 

eller på mail: h-k-nielsen@bknet.dk 
 
 

Vi glæder os til at se jer alle. 
Bestyrelsen. 



 
 

 

Prøv bilorientering i Danmarks 
mest aktive bilorienteringsklub. 

Bliv medlem i BOAS. 

 

 

 
 



BIL BINGO! 

 
Hvad er bil Bingo? 

En rigtig hyggelig familietur for alle, en køretur på ca. 20 km. 
Der er præmier på hvert andet startkort for både børn og voksne. 

Ænder, kyllinger, vin, chokolade, julegodter og meget andet.       (20 
kr. for voksne og 10 kr. for børn) 

 
Efter løbet er der mulighed for at købe kaffe, gløgg, æbleskiver, øl og 

vand til meget rimelige priser. 
 

Så kom til BIL BINGO i BOAS, søndag den 22. november, start i 
Hjermind Skole fra kl. 13.00. 

Tag venner, bekendte, børn, børnebørn, forældre, svigerforældre, 
naboens kone og alle andre med. 

 
Velkommen til et rigtig før julearrangement i 

Bjerringbro og Omegns auto Sport 
 
 
 
 
 



Klubmesterskabet i BOAS afvikles i år 2009 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 BOAS hold der deltager i min. 5 løb i BOAS. Der er præmier til de udenbys 
deltagere der deltager i 4 af de 5 løb der ikke er tællende til 5 kantturneringen.   

Navn 2-2 2-3 6-4 4-5 1-6 2-8 7-9 5-10 2-11 I alt. 
B                     
Ole P 20 20 17 18  17 20 18 20 98-G 
Tage Mogensen 17 20 20 18  17 20 18 20 98-G 
Kaj Busk   20 20  18 18 20 18 96-S 
Ejvind Jensen  17 17 20 17 18 18 20 18 94 
Hans Kurt Nielsen 17 18 18 17 20 20 17 17 17 93 
Britta Nielsen 17 18 18 17 20 20 17 17 17 93 
Niels Åge Jensen 18 17        35 
Henning Larsen. 18 17        35 
C           
Søren Koldbæk 20 20 20 18 18 20 20 20 18 100-G 
Bruno Koldbæk 20 20 20 18 18 20 20 20 18 100-G 
Henning Larsen.   18 20 20 18 18 17 20 96 
Niels Åge Jensen   18 20 20 18  17 20 96 
Kristian Kjeldsen       18   18 
D                     
Kurt Rasmussen 20 20 18 18 20 18 20 20 17 100-G 
Alexander Rasmussen 20 20 18 18 20 18 20 20 17 100-G 
Frank Kjeldsen 18 18 20 20 18 20 17  20 98-S 
Thomas Nielsen 18 18 20  17 20 18  20 96-S 
Henrik Bertel  17  17 17  17 18 18 87-B 
Kjeld Udengård Rasmussen  17  17 17   18 18 87-B 
Kristian Kjeldsen    20 18     38 
Ole Mogensen 20         20 
Rene Nielsen       18   18 
Anne Marie Østergård         18 18 
Michael Eriksen          18 
Jacob Huus     17     17 
Bent Nielsen       17   17 
Per Møller Larsen  16        16 
Jan Gravesen  16        16 
Kenneth Larsen           

Løbsledere og max. 2 Hjælpere/kontrollanter til hvert løb, tildeles 17 KM. 
M= Udgået med Maskinskade 

A= Meldt afbud 



Lørdag den 17/10 kørte vi en tur til Hurup for at køre A-E biler`s løb. 
  
Med Ole skov som løbs lægger skulle der jo nok være noget at se til 
hvilket også viste sig at holde stik. Starten var henlagt til A-E biler i 
Hurup og efter et par ture rundt i selve Hurup gik ture ud af byen til et 
par meget pæne gårde, som vi skulle ind omkring inden turen gik op 
omkring Abildgård og videre til Grurup hvor der var masser af 
orientering indlagt på turen med masser af ankomstretninger og andet 
godt. Turen gik videre ud til Folum hvor der også var et par fine gårde at 
køre rundt omkring inden vi mødte en HTK lige til tiden. Derfra gik det 
videre Vestpå inden vi kørte tilbage mod den samme HTK, hvilket 
indebar at vi tog den med ro for nu viste vi jo hvor han holdte. Men igen 
lige i øjet med hensyn til tiden, så det var jo nok ved tiden at vende 
snuden mod Bedsted, hvor målet jo var Kroen, men inden da fik vi lige 
2 etaper rundt i Bedsted og her gik det galt med retningerne hvilket 
indebar at vi missede et par skilte eller 3 så det endte med en 2 plads 
foran Jytte og Frank som var fulgt med derop for at køre et godt og reelt 
løb på fine veje så ros til Ole Skov og tak for en god dag. 
                                                                     Hilsen Britta og Hans Kurt. 
 

Sprækkebjergløbet. 
Årets sidste løb i BOAS havde Kurt og Alexander som løbsledere og med Hans 
Kurt som hjælper, men efter hvad han siger så var det meget lidt han havde 
lavet. Det var et godt og spændende løb, i et forholdsvis nyt område og med 
strafpoint til alle, nogle fik endda mange. En god stemning herskede ved mål, 
hvad der efter min mening også var god grund til. Et par enkelte steder var der 
nogle af deltagerne der mente at der var lidt tvivl om nøjagtighedskravet, 
hvilket løbsledelsen gav dem ret i, men ellers var der ikke noget at klage over. 
En meget positiv oplevelse var at Alexander havde sat sig ind i 
beregnerprogrammet og det virkede helt upåklageligt, så han tog sig 
egenhændig af resultatberegningen, flot klaret af ham, og en stor lettelse for 
resten af løbsledelsen. Og så er det jo rart at få det regnet ud på den måde for så 
er det da til at finde ud af hvor man har dummet sig, og dummet sig det havde 
vi da et par enkelte steder, hvor der virkelig var et par gode finter En anden 
ting jeg kan glæde mig over det er, at der blev brugt nogle meget fine veje og 
der så alligevel blev strafpoint til alle også de mere skrappe. Tak til 
løbsledelsen for et godt løb og en hyggelig aften. 
 
Ejvind 



AAS havde løb den 28/9 med Hans Ole som løbs lægger, ikke noget 
imponerende løb med en masse fejl og andre ting som manglende 
kontrollister til deltagerne. Vi startede hos Q8 i Auning med lidt bykørsel 
inden vi skulle en tur ud på rastepladsen mod Grenå inden vi blev ledt 
mod Pindstrup, Hvilsager og til en DLG nord for Ring de fleste 
snakkede om, at det var genbrug fra 2008. Med masser af biler på 
samme sted samme tid giver forvirring så det batter, men vi kom 
igennem og så gik turen mod Termestrup og Bendstrup, hvor vi var inde 
omkring en stor gård for at blive vejet på brovægten inden turen gik 
omkring endnu en større gård i Solholt inden vi skulle rundt omkring for 
at se til alle Hans Ole`s naboer inden mål på privatadressen. Vi kan 
godt mærke det er svært i B klassen, nok for stor mundfuld endnu. 
Hilsen Britta og Hans Kurt. 
  
  
  
  

DM 6/ JFM 3 i RANDERS den 3/10 2009. 
  
Starten var henlagt til Klublokalet på gl. Hobrovej i Randers her fik vi 
udleveret en transportetape der førte os til Assentoft. 
Her vi fik udleveret køreordren, som i det store hele bestod af kort 
1:25.000 opfotograferet fra (50.000) hvilket giver en større fejlmargen 
for fejlkørsel. Vi startede med en tur rundt i Sønder Borup, hvor vi skulle 
ned omkring en frøfabrik, hvor man skulle være vågen for man skulle 
køre på spærrede veje i henhold til køreordren hvilket tyder på sløseri 
med rensning af kortene inden tryk. Vi blev ledt tilbage til Assentoft til 
samme sted som vi startede inden vi fik en tur rundt i selve Assentoft 
industrikvarteret, og så videre mod Drastrup med lidt landkørsel på en 
fin grusvej bare en skam at det regnede for bilen blev megabeskidt på 
en sådan vej men pyt vi vasker den bare. Derefter gik turen ned over 
Tarmstrup, Lund og til Hørning og Årslev hvor vi mødte en rigtig 
plævrevej, som jeg nok ikke vil kalde egnet ti C og D men vi kom da 
igennem og fandt målkontrollen inden en transporetape til Auning. Et 
igennem dårligt løb når man tænker på at det er Poul og Egon der stod 
som løbs ledere ikke lige godt kontrolleret alle steder, hvilket tyder på 
sjusk, men der forlød også rygter om at det var et løb der var lavet til 
Hold DM sidste år, et såkaldt skuffeløb.  
Hilsen Britta Og Hans Kurt 
 

 



 O-løb Mini-Racing Udenbys-O I alt kr. 
 Præmie Medalje Præmie Medalje   
Ole Pedersen X-235 G-133    370 
Tage Mogensen X-235 G-133    370 
Kaj Busk X-235 S-133    370 
Ejvind Jensen X-235     235 
Hans Kurt Nielsen X-235     235 
Britta Nielsen X-235     235 
Niels Åge Jensen X-235     235 
Henning Larsen X-235     235 
Frank Kjeldsen X-235 S-133    370 
Søren Koldbæk X-235 G-133    370 
Bruno Koldbæk X-235 G-133    370 
Kurt Rasmussen X-235 G-133    370 
Alexander Rasmussen X-235 G-133    370 
Thomas Nielsen X-235 S-133    370 
Henrik Bertel X-235 B-133    370 
Kjeld Udengård Rasmussen X-235 B-133    370 
 
Her er præmielisten for 2009, for alle der har præmier til gode. G, S og B står for guld, 
sølv og bronzemedaljer.  I alt betyder hvor meget I har til gode i præmier. 
I skal give Henning Larsen besked på hvad i ønsker for jeres beløb. Tlf. 86812822 eller 
mail kildsgaard@post.tele.dk 
 

1. Beløb kan overføres/udbetales til jer. 
2. Beløbet kan modregnes i næste års kontingent og resten udbetales. 
3. I kan få det som en stor pokal 
4. I kan få en pokal for de 235 kr. og en medalje for resten, hvis I skal have en sådan. 
5. Kort sagt I bestemmer selv hvad beløbet skal bruges til. 

 
Hvis ikke Henning får besked om andet, så bliver der købt en stor flot pokal der svarer til 
beløbet og som vil blive uddelt på et senere tidspunkt. 
 
Mvh.  Bestyrelsen 
 



 

 
 

 
 



 

Resultatliste for Sprækkebjergløbet - løbet 2009. 
KL NAVN KLUB MK FN FT FS I alt. KM
D Thomas/Frank BOAS    12 12 20 
D Kjeld/Henrik BOAS 180 40  30 250 18 
D Anne Marie/Michael BOAS 150 60 R-5 45 250 17 
         

C Hans/Hans Jørgen AAS    13 13  
C Torben/Poul Erik AAS 15 10  42 67  
C Bent Juel/Henning SMOK 30 10 4 43 72 R-15 

C Niels Åge /Henning BOAS 45 R-5 2 40 82 20 
C Bruno/Søren BOAS 45 20 2 46 113 18 
         

B Tage/Ole BOAS  20 2 26 48 20 
B Henrik H./Jens KOM 30 30 R-15 39 84  
B Ejvind/Kaj BOAS 30 20  45 95 18 
         

M Poul/Egon RAS 30   12 42  
M Harry/Anders KOM 45  R-5 22 62  

Rute M-A-B: Etape start rubrik 3-7 HRK K valgfri pga. tvivl om nøjagtighedskrav (F går over midterste vej) 
Rute C: Etape start rubrik 3-6 HRK K valgfri pga. tvivl om nøjagtighedskrav. (F går over midterste vej) 
Rute M-A-B: Etape slut ORK X valgfri tvivl om den er sat forkert ud 
Rute M-A-B: Etape slut rubrik 11-4/5 HRK Z straffri pga. nøjagtighedskrav (der er tvivl om hvilken vej T det er 3 
mm N for A) 
Rute C: Etape slut rubrik 9-5/6 HRK Z gøres straffri pga. nøjagtighedskrav (der er tvivl om hvilken vej T der er 3 
mm N for A) 
Løbsledelsen takker for de positive tilbagemeldinger og håber at I har moret jer. På løbsledelsens vegne. Kurt 
 

Se også vor hjemmeside www.team-boas.dk.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stor medaljehøst i BOAS. 

 
 
Derudover har Kristian og Frank fået JFM guld i D 
klassen, men jeg har ikke et billede af dem. Og Tage er jo 
heller ikke med på det sidste billede med en JFM sølv. 
Tillykke til jer alle. 



 

 

 

 



 

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. 

 
Bilbingo i BOAS 

En tidligere tradition genoplives. 
Søndag den 22. november kl. 13.00 

Start og slut i klublokalet. 
Se indbydelse andetsteds i bladet. 

 

BOAS Generalforsamling 
Husk klubbens generalforsamling 

Mandag den 30. november kl. 19.00 
I klublokalet på Hjermind skole. 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Klubben er vært ved et lille traktement. 
Af hensyn til bestilling af mad bedes i tilmelde jer til 

Hans Kurt. Tlf. 28498850. eller på mail 
h-k-nielsen@bknet.dk 

 

Husk! 
Generalforsamling i BOAS 

Sidste mandag i november. 
Husk at forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal 
være formanden i hænde seneste 8 dage før generalforsamlingen. 

 

Husk også løb i SMOK 
Mandag den 16. november 

 
 


