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Så mødes vi igen i Hjermind



                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: 
Søren Kolbæk 
 
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



 
 

 
 
 

Har de løse dele til Stærekasser? 
Ja min lille ven. 
Må jeg så be` om et hul. 

 

bestilling@bkkontor.dk 
 

 



4. september 2009.  
 
Indkaldelse til bestyrelsesmøde onsdag den 29. juli 2009 kl. 19.00 hos 
Ejvind Jensen Refshaven 29B, 7321 Gadbjerg. 
 
Dagsorden/referat 
Afbud fra Frank, alle øvrige til stede. 
 

1. Sidste mødes referat 
Godkendt og underskrevet uden anmærkninger 
2. Siden Sidst. 
Idrætsliv fremvist og afleveret, opkrævning fra Post Danmark 
angående glemt porto, Kontoudtog fra banken fremvist med 
fornuftig beholdning, Data på nyt medlem afleveret, nyhedsbrev nr. 
3 fra Viborg kommune, bevis for indkøbte varer fra BK i 
Bjerringbro afleveret til kasserer, kvittering for indkøbte frimærker 
afleveret, vejledning om deltagelse i ferieaktiviteter i Viborg 
kommune, brev fra DASU ang. ansættelse af BO Baltzer Nielsen 
som sportschef, 
3. Møde på Pårup kro 
Tage Mogensen Hans Kurt Nielsen Frank Kjeldsen og Ejvind 
Jensen deltager, Ejvind giver Ole Skov besked. 
4. Jubi arrangement 
Der er udsendt 8o indbydelser til tidligere og nuværende 
medlemmer. Der afventes tilmeldinger. 
5. Mini racing (opstille bane) 
Der er udsendt indbydelser til tidligere deltager. H.K. med hjælpere 
klarer opstillingen. Da der de sidste par gange har været vigende 
tilslutning overvejes det at stoppe arrangementet. 
6. Løbskalender for 2010 Åbne og lukkede(se udkast) 

Bjerringbro og Omegns Auto Sport 
Formand: Ejvind Jensen, Refshaven 29 B, 7321 Gadbjerg. 
Tlf. 29 93 40 67. E-mail: ejvind@team-boas.dk Hjemmeside www.team-boas.dk 



Der planlægges at afholde 4 åbne og 4 lukkede løb samt 
bilbingoløbet i det kommende år. Ejvind indsender ansøgningen 
rettidig til sekretariatet. 
7. Hold til Hold DM 
Der kan ikke stilles hold til hold DM, så vi tilmelder ingen, vil 
nogle køre enkeltvis sørger de selv for tilmeldingen. Da der ikke 
laves en D-rute er det nok tvivlsom om der er nogle D hold der vil 
køre løbet. 
8. Annoncørarrangement. 
Henning laver en indbydelse og udsender til vore annoncører. 
Arrangementet er planlagt til afholdelse onsdag den 2. september, 
med start fra klublokalet kl. 19.00. Nærmere om arrangementet 
følger. 
9. Klasseinddeling (se tidligere udsendt forslag) 
Da det giver store problemer med tildeling af KM og 5 kant point 
med vort nuværende interne klasseinddelingssystem, blev det 
besluttet at droppe dette med tilbagevirkende kraft fra årets 
begyndelse. Se de ændrede regler og den ændrede KM stilling i 
klubbladet. 
10. O dag(hvor og hvordan). 
Vi deltager og afvikler arrangementet, endelig planlægning og 
stillingtagen efter mødet i Pårup den 12. august. 
11. Evt. 
Ikke det helt store af betydning. 

 
 

Ejvind. 



Point-S løbet 3-8-2009. 
 
 
Løbet startede med en tur rundt i “industrien”, inden vi kom tilbage til 
startstedet for at få tid. 
 
Derefter ”bykørsel” i Bjerringbro, inden vi nåede til Bjerring by, hvor 
der var nogle gode detaljer. 
 
Herefter nord ud af byen, og på vores vej møder vi pludselig Preben 
som HTK. Videre imod Mammen, Himmestrup og Lee, hvor der er 
dømt ”byrundtur”. 
 
Herefter går det imod Hjermind og slutkontrollen. 
 
Et godt og regulært løb var slut. 
 
Tak til Tage og Ole for et godt løb. 
 
Dog syntes vi, at resultatlisten manglede lidt information om 
manglende- og slettede skilte. 
 
17 hold deltog. Rigtig flot. 
 
Niels Aage og Henning. 
 
 



45 Års Jubilæumsløbet 2009. 
  
Vi var 32 deltager + 2 små børn alle mødte op ved Gudenåen på Sønderbro, hvor de 
fik udleveret en let køreordre med kun punktkørsel turen gik op over Langlinje hvor 
der er 8 beboelser videre over Månen til Gullev hvor våbenhuset til kirken er opført 
1769 derefter ned til Nøddelund og til Sahl hvor kirken har et TÅRN, så kom de til 
Ans hvor der var 4 Punkthuse i Søparken inden de til sidst skulle fortælle hvilken 
virksomhed der er på Tange Søvej 42 og det er Tange Frilandsgartneri. 
Vi var så heldige at have fået et par præmier sat til rådighed og vi fandt vinderne ved 
lodtrækning og det blev. 
  
Platinvask skænket af Autogården Bjerringbro Q8. 
Mark W. Sørensen Tindbækbyvej 3 8920 Randers NV. (Louise Nielsen) 
Henning Larsen Gravbækvej 8600 Silkeborg 
Kurt Rasmussen Skovvangsvej 6 8450 Hammel. 
  
Sponsorgaver fra Sparrekassen Kronjylland Bjerringbro. 
Rygtaske vundet af Kirsten B. Nielsen Tindbæk 
Paraply vundet af Ole B. Pedersen Sdr. Vinge. 
Håndklæde vundet af Grethe Madsen Viborg 
Indkøbsnet vundet af Andreas Larsen Tange 
Indkøbsnet vundet af Alexander Rasmussen Hammel. 
  
Desuden var der 2 hjemmestrikkede halstørklæder i BOAS`s farver. 
Vundet af Bruno Koldbæk Sdr. Vinge og 
Louise B. Nielsen Tindbæk.                                                                           
Hilsen Hans Kurt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ford Løbet d. 22/23 i 8 2009. 
  
Søndag den 23 kørte vi 3 hold fra BOAS til Thy for at køre løb 
som de flyttede fra lørdag til søndag for at vi kunne deltage, 
Starten var henlagt til Ford i Thisted kl.12.30 så vi kørte fra 
Bjerringbro omkring kl. 10.30 for at nå der op til start. 
Vi startede som de første og fik en tur rundt i industrien hvor der 
holdt en Otk som vi skulle besøge 2 gange inden vi fik en 
landtur ud mod vandet inden vi ramte Sennels hvor der var 
placeret en HTK. men vi var bagud så det gjorde ikke noget her 
kørte vi lidt rundt inden vi blev ledt mod Hov hvor vi besøgte et 
par gårde, inden det gik imod Hovsør og Lønnerup langs 
vandet og endelig gik det mod Østerild hvor målet var placeret i 
TMS`s klublokale hvor vi fik kaffe og brød og fik rettet idealruten 
til så vi var enige med løbsledelsen. Placeringer tror jeg ikke jeg 
vil skrive om for vi blev slået af Jytte og Frank som eller skal 
køre D men vi undskyldte med mangel på træning. Tage og Ole 
blev vist nr. 3 i deres klasse. Det var ellers et svært løb med 
masser af private tilladelser og fine veje, så Bjarne i Thy kan 
godt lave løb på begrænsede veje og fine gårde. Vi var 8 biler 
til start 1 om lørdagen og 7 om søndagen hvoraf vi var 3 hold 
fra BOAS. Vi håber at se alle den 7/9 09. 
i Trustrup ved Randers til løb med start hos Hinge Auto 
Randersvej 81 Hinge 8940 Randers SV. 
                                                                                                
Hilsen Britta og Hans Kurt 
 



 
 
 

 

Prøv bilorientering i Danmarks 
mest aktive bilorienteringsklub. 

Bliv medlem i BOAS. 

 

 

 



Silkeborg-løbet. 
 
 

Mandag den 5. oktober. 
 
 

Et rigtig bilorienteringsløb. 
 

 
 
 
 
 
 



 
Arrangerende klub: Bjerringbro og Omegns Auto Sport. 
 
Løbets navn: Silkeborg-løbet 
 
Type: Åben o-løb 
 
Dato: Mandag den 5. oktober. 
 
OFFICIALS: 
Løbsleder: Henning Larsen 
 Niels Åge Jensen 
 
Sekretariat: Henning Larsen 
 Gravbækvej 8, 8600 Silkeborg 
 kildsgaard@post.tele.dk 
 
Deltagerklasser: Startgebyr. Løbslængde. 
M 70,00 kr. 40 km. 
A 70,00 kr. 40 km. 
B 70,00 kr. 38 km. 
C 70,00 kr. 32 km. 
D 70,00 kr. 30 km. 
 
 
Holdkonkurrence: Ingen 
 
Anmeldelse: 
Måde: www.osport.dk. Husk tilmelding. 
 Eller til sekretariatet 
 
Frist: Senest 4. oktober 2009.  
 
Betaling: Ved start. 
 
Område: 
Mødested/Startsted: Gravbækvej 8,  
 8600 Silkeborg  



Samlingssted: Virklundhallens Cafeteria. 
 
Første Mødetid: 18.45 Seneste 19.30 
Første start tid: 19.00 
Særlige bestemmelser: Løbet er 8 afdeling af KM i BOAS  
 KM i BOAS i 2009 afvikles over 9 løb 
 hvoraf 5 løb er tællende. 

De udleverede magnetnumre skal påsættes 
bilerne. Ankomsttid til mål noteres når 
numrene afleveres ved mål. 

  
 

BILORIENTERING 
- ikke kun for fartens skyld 
- men mest for spændingen. 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
Mor viser Ole familiealbummet, og på en af siderne 
dukker der pludselig et billede op af en flot ung 
mand med mørkt bølget hår. 

- Hvem er det spørger Ole 
- Jamen det er da far 
- Er det far? Hvem er så den tykke skaldede mand 

Der bor hjemme ved os? 

 

 



Møde vedr. bil-o-dag 
Som vi har besluttet så afholder vi jo en bil-o dag den 6. september 
derfor har vi fået lidt travlt og jeg foreslår derfor at vi afholder et lille 
møde i næste uge. Kan I ikke aftale hvornår det skal være, i mødes vel i 
dag, jeg kan ikke på tirsdag, men ellers er det ligegyldig om det bliver 
en aften eller en eftermiddag sidst på eftermiddagen. Vi kunne jo 
mødes i klublokalet. 
Giv mig venligst besked så hurtig som muligt 
  
Her er nogle af de ting vi skal have klaret og som vi drøftede i aftes 
mandag den 17. august hos Hans Kurt. 
Bil o-dagen 
1. Hvor starter og slutter vi? 
Q 8, Brogade 16, 8850 Bjerringbro. Slut i klublokalet. Ingen startgebyr. 
2. Hvornår starter vi? 
Mellem 13.00 og 14.00. Løbende information til de fremmødte. 
3. Annoncer i avisen, skal vi have annoncer i avisen så haster det.  
Vi sætter et par små 2 spaltede annoncer i avisen, H.K. har lavet udkast 
og taler med de 2aviser. 
4. Plakater o.l. PR. Skal laves og hænges op eller sendes ud. 
Vi anvender i størst mulig omfang plakaterne fra startpakken. Ejvind 
tilretter med navn o.l. Britta farvekopierer nogle plakater, som deles ud 
til bestyrelsen og hænges op på strategisk vigtige steder i Bjerringbro 
og nabobyerne, vi må godt komme langt ud. Da ingen af vore 
naboklubber er særlig ivrige. 
5. Indbydelser laves og udsendes, men til hvem og hvor mange? 
Ejvind tilretter og udsender til tidligere deltagere og vore medlemmer, 
samt til personaleforeninger ved større virksomheder. Har bestyrelsen 
kendskab til virksomheder o.l. der skal have en indbydelse, så send 
adressen til Ejvind. Frank forsøger at få kontakt til Radio ALFA i 
Randers.  
6. Instruktion før og efter løbet 
Bestyrelsen foretager løbende instruktion for de fremmødte, pas på at 
ingen bliver glemt 
7. Løb 
H.K. laver et meget let løb. Deltagerne får et opfølgningsbrev med 
hjem. Ejvind tilretter opfølgningsbrevet med de rigtige datoer. Frank 
laver og uddeler en speciel indbydelse med rutevejledning til startstedet 
til det løb der køres den 7.   
8. Forplejning efter løbet. 



Kaffe/the og kage. Britta bager et par kager. ØL og vand kan købes til 
normale priser. 
  
Opfølgning på dagen. 
1. Efterfølgende kursus, hvor mange gange og på hvilke datoer? 
Der afvikles et kursus over 2 mandage den 14 og 21. september kl. 
19.00 i klublokalet, startgebyr 25 kr. og så er der gratis kaffe til 
deltagerne efter løbet. 
2. Instruktion, hvem og hvornår 
Frank og H.K. klarer i fællesskab instruktionen og sørger selv for at 
låne/lease en projektor til fremvisning af startpakkens kursus på 
storskærm. 
3. Løb hvem og hvordan. 
Ejvind laver et par lette løb, som afleveres inden dagen. Første løb kun 
med punkter andet løb med et par lette forbi kørsler og udmålinger. 
4. Forplejning på kursaftener. 
Se ovenfor. Kaffe/the til alle fremmødte 
5. Opfølgning på kursus, f.eks. nogle lette løb i nærområdet. 
Der laves ikke ekstra løb, da der i oktober er masser af løb. Dog må vi 
være opmærksomme på sværhedsgraden, hvis der er en del nye med. 
F.eks. skal der måske laves en T rute. 
6. Kommende løb for nye. 
Vær særlig opmærksom på sværhedsgraden og tag en god snak med 
de nye deltagere ved mål, så de ikke føler sig glemt/overset. 
7. For at bruge det nye kursusmateriale/startpakke nu og i 
fremtiden får vi brug for en projektor, skal vi låne/leje en eller skal 
vi købe en? 
I første omgang låner/leaser vi, bliver der så senere behov til kurser og 
billedfremvisning når vi har løb, så tages sagen op igen. 
8. Evt. 
Kontingentbetaling fra medlemmer der endnu ikke har betalt skal 
bringes i orden, vi kan ikke give særbehandling til enkelte medlemmer. 
Spørgsmålet om gratis trøjer til medlemmer skal drøftes på næste 
møde. 
  
mvh. Ejvind. 
 
 



 

 

 
 



 
 
Vi har gennem nogen tid intens drøftet klubbens interne BOAS 
klasseopdelingsregler og er vel blevet nogenlunde enige om det er lidt 
rodet. 
Vi har ikke fundet nogen egentlig løsning og har ikke fundet nogen 
konklusion, derfor er følgende forslag vedtaget, foreløbig for år 2009. 
 
Forslag: 
 

1. Vi dropper den nuværende interne BOAS klasseopdeling. 
2.  Folk deltager i den klasse, hvor de kører i DASU, de helt nye 

personer der endnu ikke er medlem af DASU kører der, hvor de 
har lyst, med det håb, at de selv rykker op når de syntes at være 
moden til det og gerne vil have lidt mere ”hår” på brystet. 

3.  Der må gerne køres i en højere klasse end den klasse hvortil de 
har licens. 

4.  Der tildeles KM point i den klasse, hvor holdet deltager i DASU. 
KM point kan ikke flyttes fra klasse til klasse. 

5. Løbslederpoint (17 point i KM) og (47 point i 5 kantturneringen) 
tildeles i den DASU klasse, som deltagerne tilhører, ikke DASU 
medlemmer tildeles i den klasse de stiller op i 

6.  Løbslederpoint tildeles (17 KM point) tildeles løbsledere for alle 
løb også lukkede max 4 personer pr. løb. (I 5 kantturneringen 
tildeles der point til alle løbsledere) Dog max 4 personer pr. løb. 

 
OBS. 
Når vi vælger at ændre på de nuværende regler her midt i sæsonen, 
tillader vi os, at ændre på de allerede påførte KM point for år 2009 
 
 
Lad os i fællesskab forsøge at finde en brugbar løsning, som alle kan 
være tilfredse med. 
  



 

 

 

 



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. 

 

Kursus. 
Der afholdes kursus i bilorientering  

Sted. BOAS klublokalet, Hjermind Byvej 28. 
Mandag den 14. og 21. september kl. 19.00 

Alle er velkommen og der undervises efter det kursusmateriale. 
 

S.M.O.K. 
Løbet den 16. september i Skanderborg er udsat til den 

16. november. Tillægsregler udsendes senere  
 

DM/JFM i KOM 
Husk DM/JFM i Kjellerup den 19. september. 
Tilmelding og tillægsregler på www.osport.dk 

 

5 kant løb i AAS 
Mandag den 28. september 

Tilmelding og tillægsregler på www.osport.dk 
 

DM/JFM i RAS 
Lørdag den 3. oktober. 

 
Silkeborg-løbet 

Mandag den 5. oktober. 
Se tillægsregler i bladet 


