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Formand
Løbstilmelding
Sekretær.

Klublokale
Hjermind Byvej 28
8850 Bjerringbro
Hans Kurt Nielsen
Vestergade 7
8850 Bjerringbro
Tlf 28498850
Email: h-k-nilsen@bknet.dk

Kasserer

Henning Larsen
Gravbækvej 8, Virklund
8600 Silkeborg
Tlf 86812822 / 51352822
Email:
kildsgaard@post.tele.dk

Næstformand

Frank Kjeldsen
Trustrupvej 15
8940 Randers
Tlf 86422116
Email: frankmk@elromail.dk

Bestyrelsesmedlem

Preben Nielsen
Tindbækbyvej 3
8830 Tjele
Tlf 86450081 - 28731983

Der skal ikke af levers flere benzin kvitteringer.
.
Super Brugsen har desværre opsagt vores sponsoraftale.
Men vil måskese vende tilbage igen senere.

Støt vores sponsorer de
Støtter os.

Fortsætt

Randers løbet 2010
Mandag den 11 Oktober var det Randers Auto Sport der stod for en afdeling af den
jyske fem kant tunering med start i klublokalet på Gl. Hobrovej i Randers her fik vi
udleveret køreorderen hvorefter det gik ud af Randers mod Over Hornbæk og videre
mod Flabro og Langå hvor vi fik en tur rundt i industrien inden turen igen gik mod
Flabro hvor Slut kontrollen holdt herefter fik vi en transportetape til mål i
klublokalet på Gl. Hobrovej, hvor det viste sig at vi vandt vores klasse foran Krestian
og Frank. Det havde vist været mega svært for M-A-B klasserne for hvis respittiden
ikke havde været 120 min. Men 90 min var der vist flere der var udgået og det er jo
en skam i et nogenlunde regulært løb uden de helt store fejl. Så lidt ros til
løbsledelsen skal der lyde både for vejvalg og længde for vore vedkommende.
Britta og Hans Kurt.

V

Bestyrelsen stiller forslag om følgende ændringer i vore vedtægter:
§3
Enhver der nærer interesse for automobilsport kan optages i klubben.
Dog kan optagelse nægtes, såfremt et flertal indenfor bestyrelsen stemmer derfor.
Bestyrelsens afgørelse kan indankes for førstkommende generalforsamling.
§5
Klubben ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer. Der afgår 3 bestyrelsesmedlemmer i
ulige årstal, og 2 bestyrelsesmedlemmer i lige årstal.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2 års periode. Revisor vælges for en 1 års periode.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Alle valg til bestyrelsen foregår skriftligt. På stemmesedlen skrives samme antal navne, som antallet
der skal vælges. Den / de med flest stemmer er valgt.
Udtræder et medlem af bestyrelsen kan den valgte suppleant indkaldes og sidde valgperioden ud.
Bestyrelsen har til hver tid ret til at nedsætte et udvalg til specialopgaver.
§11
Den årlige generalforsamling afholdes hvert år senest 1. december med følgende dagsorden:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1. Valg af dirigent
Valg af protokolfører og stemmetællere
Formandens beretning
Kassererens beretning
Forslag fra bestyrelsen
Forslag fra medlemmer
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelse
Valg af suppleant
Valg af revisor
Afstemning om pionerpokalen
Eventuelt

Der føres protokol over generalforsamlingens forløb.
Øvrige paragraffer uændret.

Skoda Løbet 2010.
Lørdag den 16 Oktober drog vi til THY sammen med Jytte og Frank medbringende
madpakker til pitstop midvejs og denne pause holdt vi lige på den første rast på Mors
men vi måtte skyde os for det var hundekoldt men vi fandt da frem til start hos Skoda
i Thisted og der var mødt 11 hold op til start der var 3 helt nye deltagne hold som fik
undervisning før start, nå men så blev det start tid og vi fik først udleveret en
transportetape op til det nordlige af Thisted hvor vi fik udleveret køreorderen inden
det gik løs i industrikvarteret med masser af god oringtering og andre finurligheder
inden turen gik syd på til Næstrup og Kallestrup med masser af fine gårde og gode
tilladelser hvor man skulle være vågen hele tiden ellers manglede man skilte. Turen
gik videre sydpå hvor målkontrollen holdt herfra var der transport ned til Marianne
og Allan hvor det store kaffebord ventede med lagkage og tilbehør. Der skal lyde ros
til løbslægerne for de fine veje som man ikke behøvede at være bange for sin bil på,
Også tak for noget godt kaffe med brød.
Britta og Hans Kurt.

HUSK!
Generalforsamling i

Bjerringbro og Omegns Auto Sport
Mandag den 29. November kl.19.00
I BOAS` Klublokale 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

Alle er velkomne til denne aften.

Bestyelsen.

Michael Eriksen

26/2-AAS-15/3-KOM-27/3-KOM-7/8-TMS-28/8-KOM-30/8AAS
26/2-AAS-15/3-KOM-7/8-TMS-28/8-KOM-30/8-AAS

6

Kurt Rasmussen

15/3-KOM-27/3-KOM-24/4-TMS-27/5-AAS-28/8-KOM-30/8AAS-20/9-SMOK-11/10-RAS-25/10-AAS

9

Alexander
Rasmussen

15-03-KOM-27/3-KOM-24/4-TMS-27/5-AAS-28/8-KOM-30/8AAS-20/9-SMOK-11/10-RAS-25/10-AAS

9

Thomas H. Nielsen

24/4-TMS-29/5-AAS-12/6-MKN-28/8-KOM-

4

Jens Karl Glerup
Steffen Glerup
Tage Mogensen

20/9-SMOK
20/9-SMOK
26/2-AAS-15/3-KOM-27/3-KOM-24/4-TMS-27/5-AAS-29/5AAS-12/6-MKN-28/8-KOM-30/8-AAS-20/9-SMOK-11/10RAS

1
1
11

Ole B. Pedersen

26/2-AAS-15/3-KOM-24/4-TMS-27/5-AAS-29/5-AAS-12/6MKN
28/8-KOM-30/8-AAS-20/9-SMOK-11/10-RAS

10

Niels Aage Jensen

26/2-AAS-15/3-KOM-27/3-KOM-24/4-TMS-27/5-AAS-29/5AAS
12/6-MKN-28/8-KOM-30/8-AAS-20/9-SMOK-11/10-RAS25/10-AAS-

12

Henning Larsen

26/2-AAS-15/3-KOM-27/3-KOM-24/4-TMS-29/5-AAS-12/6MKN-28/8-KOM-30/8-AAS-20/9-SMOK-11/10-RAS-25/10AAS

11

Bruno Koldbæk
Søren Koldbæk
Krestian Kjeldsen

15/3-KOM.27/3-KOM-28/8-KOM
15/3-KOM-27/3-KOM-28/8-KOM
26/2-AAS-15/3-KOM-27/3-KOM-20/9-SMOK-11/10-RAS-

3
3
10

Frank Kjeldsen

26/2-AAS-15/3KOM-27/3-KOM-24/4-TMS-29/5-AAS-12/6MKN-28/8-KOM-30/8-AAS-20/9-SMOK-11/10-SMOK-16/10TMS-25/10-AAS

12

Britta H. Nielsen

26/2-AAS-15/3-KOM-27/3-KOM-24/4-TMS-13/5-TMS-29/5AAS
12/6-MKN-7/8-TMS-28/8-KOM-30/8-AAS-20/9-SMOK-11/10RAS-16/10-TMS-25/10-AAS-

14

Hans Kurt Nielsen

26/2-AAS-15/3-KOM-27/3-KOM-24/4-TMS-13/5-TMS-27/5AAS 29/5-AAS-12/6-MKN-7/8-TMS-28/8-KOM-30/8-AAS20/9-SMOK-11/10-RAS-16/10-RAS-25/10-AAS-

15

Anne Marie
Østergaard

Antal kørte løb i udenbys klubber i 2011.

5

Silkeborg-løbet Anno 2010.
Mandag den 4. oktober var der igen løb i BOAS, denne gang var det årets sidste løb på klubplan og
dermed årets Wahlstedt-løb. I år var det lagt i hænderne på N.Å.K. Jensen og hans trofaste makker
gennem de senere år Henning Larsen. Denne gang havde Jensen og Larsen besluttet sig for, at løbet
skulle afvikles syd for Silkeborg, med start fra Hennings hjemadresse. Vi ankom til start ca. et
kvarter før første start, og der var allerede ved at være en del der var mødt op, og var ved at gøre sig
klar til start. Denne gang var vi blevet enige om at vi ville prøve kræfter en”større” klasse, da vi
havde sikret os klubmesterskabet i D-klassen.
Vi havde fået tildelt en starttid, der lagde i den første ende af systemet, for at vi kunne nå at komme
hjem, igen inden at det blev lyst. Med start kl. 19.06 var der fortsat en del biler hos Henning, men vi
fik os listet ud fra start stedet og ned i Virklund, hvor vi fik en rundtur i byen, det var så her at det
gik galt første gang, en radering som vi valgte at overse. Efter Virklund turen fortsatte vi syd over
ned til Rodelund, her havde vi lidt kendskab fra JM finalen, som jo startede fra Shell. I Rodelund
lagde vi ud med en HTK, Niels Aage og ”golfen” havde fundet sig en hvileplads der, herefter får vi
en rundtur i Rodelund industri, med en masse ankomstretninger men nu kører det bare derudaf,
idealkort og lidt på tid og så tilbage til Niels Aage igen. Efter at HTK-manden havde været i gang
igen, gik turen mere syd over, en lille rundtur i Salten og yderligere syd på med nogle gode lange
mål, en rundtur i Addit med en masse fint orienteringsløb (det kører fortsat derudaf og vi holder os
til idealkortet), herefter går turen lidt vest over inden den igen går mod nord på nogle gode lange
mål, så det går rimeligt derudaf selv om det er mørkt. Vi kommer tilbage til Salten og det er så her
at det går lidt galt med et mål (vi bruger ikke samme elastik som løbslederen), men vi var da så
heldige at der var forsvundet et skilt under løbet så det blev ikke så dyrt endda. Herefter gik turen
tilbage til N.Å.K. Jensen for 3. gang denne aften en ny tid og en ny omgang i industrien i Rodelund
inden vi igen vendte tilbage til Virklund til kaffe og franskbrødmadder.Vi fik regnet kontrolkortet
ud, og alt i alt var det vist gået meget godt efter vores smag (gad vide om Britta og Hans Kurt mener
det samme), men Frank og Kristian må da være enige med os (øhh forresten tillykke med
klubmesterskabet). En STOR tak til Henning og Niels Aage for et godt og reelt løb, som vi gerne
kommer til start til en anden gang, men hvis der skal lyde et ønske herfra skulle det lige være om det
var muligt at der ikke var så megen kørsel ved meget trafikeret vej (Horsensvej).
Alexander & Kurt

Fortsættes.

Kalenderen for November 2010.

Bil Bingo
Søndag den 7 November
Kl.13.00
Start i Hjermind Skole
Hjermind Byvej 28

Honda Løbet
Lørdag den 20 November
Start hos Honda Vildsund
Kl. 13.30.
Thy Motor Sport.

Generalforsamling
Mandag den 29 November
I klublokalet
Hjermind Byvej 28
Kl.19.00
HUSK tilmelding.

Løbskalenderen for 2011.
7 Marts Løbsleder Hans Kurt.
4 April Frank
2 Maj Løbsleder Kurt.
6 juni Ole
1 August Frank og HK.
5 September Frank og HK.
3 Oktober Løbsleder Henning.
6 November (Bilbingo)

Motorsport for Sjov
Husk indlæg til klubbladet modtages gerne inden 25 i Måneden.
Sendes til Hans Kurt. h-k-Nielsen@bknet.dk

Støt vore Sponsorer

