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Klublokale: 

Formand: 

Hjemmeside: 

Kasserer: 

Næstformand: 

Bestyrelses- 

medlem: 

Klubblad: 

Hjemmeside: 

Hjermind Gl. Skole 

Hjermind Byvej 28 

8850 Bjerringbro 

Hans Kurt Nielsen 

Vestervang 7   

8850 Bjerringbro. 

 2849 8850 

E-mail: h-k-nielsen@bknet.dk 

Henning Larsen 

Gravbækvej 8, Virklund 

8600 Silkeborg 

 8681 2822   5135 2822 

E-mail: kildsgaard@post.tele.dk 

Frank Kjeldsen 

Trustrupvej 15 

8940 Randers SØ 

 8642 2116 

E-mail: frankmk@elromail.dk 

Preben Nielsen 

Tindbækbyvej 3 

8830 Tjele 

 8645 0081   2873 1983 

E-mail: prnielsen@forum.dk 

Kurt Rasmussen 

Skovvangsvej 6 

8450 Hammel 

 8696 9316   4040 0316 

E-mail: kurt5@mail.dk 
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Der vil være salg af kranse 

og dekorationer til  

favorable priser. 
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Resultatliste for Silkeborg løbet 3. oktober 2011.

 

 Rettelse: Klasse D 

 

Ordre 5 nr. 6: Jeg har glemt at påføre rutekontrol A på skilteplan.   

          Niels Aage og Henning 

Klasse Navne    MK  FN                Tid     I alt     Pl.          5.kant 
  

D   Poul E-Tom     30 30 1 50 

D   Bjarne-Irene 60   36 96 2 48 

D   Thomas-Rene 45 30 29 104 3 47 

D   Karen-Kjeld 165 90 35 290 4 46 

              

              

C   Per-Frank   15 21 36 1 50 

C   Mariann-Kurt 30   44 74 2 48 

C   Jesper-Søren 30 30 28 88 3 47 

C   Britta-Hans Kurt 15 90 30 135 4 46 

C   Bent-Henning 45 60 37 142 5 45 

C   Allan-Tommy 60 60 37 157 6 44 

              

              

B   Hans-Hans J     11 11 1 50 

B   Michael-Jens  15 15 8 38 2 48 

B   Rene-Jørgen  30 15 9 54 3 47 

B   Renee-Hans O.   30 45 75 4 46 

B   Asger-Lars  30 45 28 103 5 45 

B   Tage-Ole  60 90 36 186 6 44 

              

              

M-A  Bjarne-Bernd   15 1 16 1 50 

M-A  Poul-Egon   30 5 35 2 48 

M-A  Harry-Anders 60 15 7 82 3 47 

Wahlstedpokalen bliver i år vundet af Per Hjort Jensen og Frank Kjeldsen efter det fine løb som de kør-

te i Silkeborg, efter at de fik kontrolkort og idealkort rettet lidt til efter endt rute. Stort tillykke til dem. 
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Så blev det oktober hvor det er ved at være tradition at Henning og Niels Åge laver løb omkring og syd for Silke-
borg. så med start ved Shell i Rodelund er det jo næsten i Hennings bag have. 

Per og undertegnet skulle mødes i Hadsten men på grund af en drilsk kaffemaskine i Kjellerup kom Per direkte til 
Rodelund hvor vi skulle starte ca. 19,20. 

C. ruten startede med at kører lidt nord på mod Silkeborg hvor vi var inde at vende på en fin gårdsplads pga. at jeg 
målte til et forkert vej-Y men ellers en god og regulær køreordre hvor ikke alt er renset og finpusset af computeren. 

Herefter gik ruten videre mod vest med en masse spidsfindigheder i Gjessø, hvor vi bl.a. så vores gode klub kam-
merater ( men hårer konkurrenter ) Kurt og Marian ( jeg tror vi så de kørte forkert de kom i hvert fald imod os ha ha )  

Her efter kørte vi øst på igen og med lidt kørsel i industri området syd for Rodelund kom vi tilbage Shell som også 
var mål. 

Og ved en hurtig gennem gang af strimlen kunne jeg se at vi havde 36 sp så længe så godt. Og så til det vigtigste 
kaffen og oste maden. 

Men lige inden vi kørte hjem ville jeg kaste et blik på resultat tavlen og HER STOD 146 sp. Så der blev lidt rører i 
andedammen som ville række til en 2 sidste plads. Men heldigvis var vores kontrolkort beregnet efter MBA klassen 
( det var de to slynger Hans og Hans fra AAS som rettede vores kort, men de er tilgivet, de er jo fra ÅRHUS )  

Så det blev til en første plads i stedet for og klubmester i C klassen i BOAS ha ha Kurt R. 

  

Stor tak til Henning og Niels Åge for et godt løb med god og hyggelig stemning. 

  

Vi ses igen til bilbingo den 6 november.  OSPORT HILSEN FRANK/PER 
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                  Randers Løbet 2011. 
Mandag den 10-10 skulle 9 afdeling af femkanttuneringen afholdes i Randers det var 
brødrene Brøndum og så Skjøt klanen der var løbslæggere med start hos Poul Brøndum i 
Læsten, der var mørkt der ude på landet og regnfuldt så det tydede på at vi nok fik bilen 
lavet beskidt men vi havde ikke fået den vasket fra Lørdag hvor vi jo var i Ølgod for at kø-
re løb. Nå men vi startede kl.19.10 som nr. 6 og første rubrik kort viste at vi skulle til Nor-
ge hvor vi mødte en kontraordre grundet at lodsejeren havde været ved at grave sokkel 
ud til en ny bygning.  

Der var flere små detaljer man skulle passe på inden turen gik videre mod Rejstrup og 
Sønderbæk hvor vi fik en del kørsel rundt i byen inden turen igen gik på landet over Sibi-
rien og videre til Nørrebæk hvor der igen skulle findes rundt om forsamlingshuset og kir-
kens parkeringsplads samt et par gårde. Herfra kørte vi så mod Fårup hvor vi skulle køre 
uden om skiltet på grund af en skrænt som var til højre her holdt der en hemmelig tids-
konetrold inden vi kørte ind i selve Fårup by her skulle man huske alle ankomstretnin-
gerne samt køre helt forbi bogstaverne ellers fik man en skæv kasse og manglede nok 
også en rigtig. Vi kom til tidskontrollen igen inden vi kørte op til det nordlige Fårup hvor 
vi skulle rundt om både okay marked og tankstationen samt Fårup hallen hvor vi smed 
et skilt på grund af mange biler på p. pladsen. Turen gik nok en gang rundt i selve byen 
inden vi kørte mod Purhus og mod Skiltekontrollen som holdt på tanken ved motorve-
jen. Herfra fik vi en transport etape til mål i Randers. 

Det var et meget godt løb hvor sværhedsgraden ikke var blevet slækket trods vejret. Der 
skal lyde megen ros til løbsledelsen for gennemgang af fejl ved målet også til os i de lave 
klasser så tak til Rene, Egon, Poul og Jørgen for et godt men svært løb vi ses hos jer igen 
den 28 December 2011. 

                           Med sportslig hilsen fra Britta og Hans Kurt.   
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Generalforsamling i 

Bjerringbro og Omegns Auto Sport 

Mandag den 28. 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 2849 8850 

eller på mail: h-k-nielsen@bknet.dk 

 

Vi glæder os til at se jer alle. 

Bestyrelsen. 
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              16. oktober 2011 

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjermind Gl. Skole den 26. september kl. 19.00 

Tilstede: Frank Kjeldsen, Henning Larsen, Hans Kurt Nielsen, Preben Nielsen og Kurt Rasmussen 

1. Sidste mødes referat. Referat gennemgået og godkendt.  

2. Hvordan for vi nye medlemmer? Vi har forsøgt os med at udlevere foldere, der fortæller om bilori-

enteringsløb, da der blev kørt en afdeling af DM i rally på vejene omkring Bjerringbro, og vi må kon-

statere at det ikke gav nogle nye medlemmer. Problematikken med at erhverve nye medlemmer 

blev vendt og vi vil forsøge os når lejlighed byder sig. 

3. Bilbingo den 6. november. Der bliver præmieret som vi plejer at gøre. Frank køber gløgg og æbleski-

ver. Kurt og Hans Kurt holder øje med tilbudsaviserne så vi kan finde præmierne til rimelige priser.  

4. Generalforsamling mandag 28. november kl. 19.00. Indbydelse til generalforsamlingen laves af Kurt 

og sættes i november nummeret af BOAS-NYT. De ny reviderede vedtægter sendes med klubbladet 

ud næste gang. Der skal være smørrebrød i lighed med de senere år og der vil blive tilmelding til 

Hans Kurt. 

5. Løbsledere 2012: 

5 marts   Hans Kurt 

2. april   Frank 

7. maj   Hans Kurt og Frank 

4. juni   Ole 

6. august  Hans Kurt og Frank 

3. september  Kurt 

1. oktober  Henning 

4. november  Bilbingo 

 

6. Eventuelt. Lidt løst og fast om ”rigets” tilstand. 

Ref. Kurt 



 

Byggecenteret Bjerringbro · Heimdalsvej 1 · 8850 Bjerringbro  

86 68 25 44  · www.stark.dk 

bjerringbro@profiloptik.dk 

BANEGÅRDSPLADSEN 10  ·  8850 BJERRINGBRO 
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                              Vadum-Vodskov Løbet. 
Lørdag den 15 Oktober begav vi os til Nordjylland for at køre løb i Thy Motor klub som 

havde henlagt en af deres afdelinger af klubmesterskabet til denne del af landet da det 

var 2X Bjarne der var løbsledere og er bosiddende der et sted. Der mødte 8 biler til start 

og vi startede som nr. 4 så gik det rundt i Vadum by og industri hvor der var lavet nogle 

fine detaljer inden det gik på landet inden vi igen kom tilbage til Vadum by og industri 

hvorefter vi besøgte et par fine gårde. Efter OTK 1 gik turen mod Vestbjerg hvor man 

skulle et par ture rundt inden vi fik en tur til på landet hvor vi skulle et par gange rundt i 

en større gård inden vi igen fik en tur rundt i Vestbjerg hvor OTK 2 holdt derefter skulle 

vi rundt i Vodskov by inden vi kom til mål på Vodskov kro hvor der blev diskuteret om 

ruten og fik fundet ud af fejlene som man havde lavet, det blev til en flot førsteplads ba-

re fra den forkerte ende et godt løb med masser af god orientering og finder og så i me-

get flot vejr solskin og tørvejr så kan det ikke blive meget bedre. 

                    Hilsen Britta og Hans Kurt. 
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Super Brugsen og Hodde Kro løbet 8. oktober 2011. 

 

Denne lørdag var vi 5 hold fra BOAS, der kørte til Ølgod for at deltage i dette løb, der var 5. afd. 

af DM og 4. afd. af JFM. 

Løbets start var henlagt til torvet i Ølgod, en lidt dårlig placering, da det var midt i folks lørdags-

indkøb mv. Desuden var flere gader spærret af vejarbejde. Vi mener, at vi skulle være kørt ud af 

bymidten med det samme, i stedet for at ” cirkle rundt” derinde på denne tid af dagen. Dernæst 

kørte vi rundt på HTH området, hvor der var ” mere plads” og megen god orientering.  

Derefter kørte vi syd ud ad byen og imod Gårde, hvor vi fik en ” lille bytur”. Herefter transport-

etape til Tistrup, hvor der var nogle sjove ordre omkring deres stadion. Derefter en rigtig fin by-

tur, med mange sjove forbi kørsler, ankomstretninger mv. Så kom turen til Hodde, en lille ” sjov 

by” hvor Knud rigtig havde raderet, tegnet og lavet ” andre ting” som bevirkede at mange hold 

kørte noget forvirret rundt, deriblandt os selv, da vi ikke kunne få målene til at passe. Endelig fik 

vi OTK ved siden af kroen ( hvor vi skulle slutte), men nej ikke i denne omgang. Vi fik ny trans-

portetape til Næsbjerg området som ligger lige øst for Varde. Her fik vi en rigtig fin etape med 

en god blanding af land- og bykørsel, inden vi fik ny transportetape tilbage til Hodde og kroen. 

Her fik vi serveret nok Danmarks største wienerschnitzel a`la Hodde, med hele ” svineriet” som 

tilbehør. Et rigtig godt Knud Hebsgaard og Lars Palle løb var slut, med masser af strafpoints til 

alle. 

        Niels Aage og Henning. 
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HUSKELISTEN: 
 

5. november Kjellerup Bilcenter-løb JFM 5 
( se Osport.dk ) 

 
6. november kl. 13.00 Bil-Bingo. 

( se side 3 ) 
 

28. november kl.19.00 Generalforsamling. 
( se side 9 ) 

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 

kurt5@mail.dk  eller h-k-nielsen@bknet.dk Senest den 25 i måneden. 


