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Vilsundbroen: billede taget efter CN biler løbet i august. 
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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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Bjerringbro og Omegns Auto Sport 

indbyder til 

Langå Bilsyn-Løbet 2011 
Mandag den 5. september 2011 

6. afd. af Den Jyske Femkant. 

6. afd. af Klub Mesterskabet i BOAS 
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TILLÆGSREGLER FOR ORIENTERINGSLØB  

Konkurrencen afholdes i henhold til reglement for Bilorienteringsløb i  

Danmark, nedenstående tillægsregler og supplerende slutinstruktioner. 

Langå Bilsyn-Løbet 2011. 
  Arrangerende klub:  Bjerringbro og Omegns Auto Sport. 

  Løbets navn:   Langå Bilsyn-Løbet . 

  Type:    Åbent O-løb, 6. afd. Den Jyske Femkant.  

      6. afd. af Klub Mesterskabet i BOAS 

  Dato:    Mandag den 5. september 2011. 

  Løbsleder:   Hans Kurt Nielsen.     OF 423 

  Løbsledelse:   Britta Hedegaard Nielsen. 

      Frank Kjeldsen.     OF 424 

      Per Hjort Jensen 

   

  Sekretariat:   Hans Kurt Nielsen. 

      Vestervang 7 ·8850 Bjerringbro. 

      Tlf.: 2849 8850 · E-mail: h-k-nielsen@bknet.dk 

  Holdkonkurrence:  Ingen 

  Deltagerklasser:  Startgebyr:  Løbslængde: 

  M-A-B    80 kr.   Ca. 40 km + transport. 

  C    80 kr.   Ca. 38 km + transport. 

  D    80 kr.   Ca. 35 km + transport. 

  T    50 kr.   Ca. 30 km + transport. 

  Anmeldelse:   www.osport.dk  

      eller henvendelse til sekretariatet 

  Betalingsmåde:  Ved start. 

  Mødested:   Langå Bilsyn 

      Kærsangervej 2 

      8870 Langå 

      www.langaabilsyn.dk 

  Startsted:   Samme sted. 

   

  Samlingssted:   Hjermind Gl. Skole 

      Hjermind Byvej 28 

      8850 Bjerringbro. 

  Første mandskabs mødetid: Kl. 18.30. 

  Første mandskabs starttid: Kl. 19.00. 

  Særlige bestemmelser:  

  Startliste vil blive oprettet den 4. september kl. 18.00 og sendt ud i løbet af aftenen. Al information til    

  deltagerne sendes via mail. HUSK rigtig mailadresse. 

mailto:h-k-nielsen@bknet.dk
http://www.osport.dk/
http://www.langaabilsyn.dk/
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Mandag den 1 august var der kaldt til o-løb i BOAS. Det var Frank og Hans Kurt med hjælp fra Britta og 

Per der havde den fornemme opgave at liste os rundt i landskabet med diverse finter. Der var start og 

mål i Hjermind gl. Skole, efter starten kørtes der mod nord, så at vi lige skulle køre den rigtige vej rundt 

i spidsen nord for Hjermind og det var så her at vi smed det første skilt ( også det eneste denne aften). 

Herefter gik turen over Hedemølle og videre til Bjerring. Efter lidt køreren rundt i Bjerring gik turen vi-

dere mod Vindum, en lille tur omkring Vindum Overgård, videre mod vest til Brandstrup og en tur om-

kring Rødkærsbro, med et par runder nede ved banen og en HTK og så gik turen hjem over igen, hvor 

ruten blev kørt næsten baglæns — en god måde at udnytte lodsejertilladelserne på og jeg skal lige love 

for at vi fik en lektion i at huske at føre bogstaver over når vi kom til en HTK. Jeg tror at løbet denne 

aften kandiderer til at blive optaget i guinness book of records for at have flest HTKer i samme etape (5 

stk.). Vel ankommen til mål fik vi rettet strimlen og efter et lille møde med løbslederen blev vi enige om 

hvad vi havde kørt forkert denne aften. Herefter gik vi ombord i kaffen, franskbrødmadderne og Brittas 

hjemmebag. 

Der var en god stemning ved mål. Alle fik lidt strafpoint, men med alle de HTK  skal man også være lidt 

skarp, for at kunne holde nullet. 

En stor tak til løbsledelsen et regulært mandagsløb af en passende længde og sværhedsgrad. 

            Alexander & Kurt. 



 

En bonde købte et par støvler på 

auktion. Da han kom hjem, op-

dagede han, at det var to ven-

strestøvler. Da han gik til auktio-

narius og beklagede sig højlydt, 

sagde auktionarius: - Jamen kæ-

re mand, hørte de ikke, jeg tyde-

ligt råbte: ”Ingen højre … ingen 

højre”? 

- Jamen…, sagde faderen over-

rasket, da Per kom hjem med 

de penge, han skulle have købt 

frimærker for.— Far, sagde Per 

glædestrålende, jeg ventede 

bare til ingen så mig — og så 

skyndte jeg mig at putte brevet 

i postkassen! 



 

Byggecenteret Bjerringbro · Heimdalsvej 1 · 8850 Bjerringbro  

86 68 25 44  · www.stark.dk 
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Bjerringbro og Omegns Auto Sport 

indbyder til 

Silkeborg-løbet 2011 

Mandag den 3. oktober 2011 

8. afd. af Den Jyske Femkant. 

7. afd. af Klub Mesterskabet i BOAS 

TILLÆGSREGLER FOR ORIENTERINGSLØB  

Konkurrencen afholdes i henhold til reglement for Bilorienteringsløb i  

Danmark, nedenstående tillægsregler og supplerende slutinstruktioner. 

Silkeborg-løbet 2011. 

Arrangerende klub: Bjerringbro og Omegns Auto Sport. 

Løbets navn:  Silkeborg-løbet . 

Type:    Åbent O-løb, 8. afd. Den Jyske Femkant.  

    7. afd. af Klub Mesterskabet i BOAS 

Dato:    Mandag den 3. oktober 2011. 

Løbsleder:   Henning Larsen.    OF 424 

Løbsledelse:  Niels Aage Jensen. 

Sekretariat:  Henning Larsen. 

    Gravbækvej 8 · Virklund -8600 Silkeborg. 

    Tlf.: 8681 2822 · Mob.: 5135 2822 

    E-mail: kildsgaard@post.tele.dk 

Holdkonkurrence: Ingen 

mailto:kildsgaard@post.tele.dk
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Deltagerklasser:   Startgebyr:  Løbslængde: 

M-A-B    80 kr.   Ca. 38 km + transport. 

C     80 kr.   Ca. 35 km + transport. 

D     80 kr.   Ca. 32 km + transport. 

T     50 kr.   Ca. 30 km + transport. 

Anmeldelse:   www.osport.dk  

     eller henvendelse til sekretariatet 

Betalingsmåde:   Ved start. 

Mødested:    Shell Cafeteriet Rodelund. 

     Rodelundvej 14 

     8653 Them. 

Startsted:    Samme sted. 

Samlingssted:   Samme sted. 

Første mandskabs mødetid: Kl. 18.30. 

Første mandskabs starttid: Kl. 19.00. 

Særlige bestemmelser:  

Løbet er årets Wahlsted-løb og dvs. at der køres om Wahlstedspokalen, som tildeles det BOAS hold med 

færrest stafpoint, uanset hvilken klasse de kører i. 

 

 Shell Cafeteriet Rodelund. 

Rodelundvej 14 

8653 Them. 

http://www.osport.dk/


 

bjerringbro@profiloptik.dk 

BANEGÅRDSPLADSEN 10  ·  8850 BJERRINGBRO 

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. 
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CN Bil Løbet den 13 August 2011. 

  

Vi var 3 hold fra Bjerringbro der drog til Thy for at køre denne afdeling af JFM som 
Ole Skov havde strikket sammen med start hos CN Biler i Vildsund så vi skulle jo ba-
re lige over vandet, der var mødt 27 biler op til start og vi skulle starte kl. 14.40 hvor 
vi fik udleveret en tranport til Mollerup på Mors herfra gik det lidt rundt i Mollerup in-
den vi kørte mod Stræde hvor Otk 1 holdt ved kirken. Etape 2 gik rundt om et par 
store gårde og rundt ved Foldager, og Rakkeby hvor der var masser af god oriente-
ring og man skulle huske alle retningerne hvilket ellers kostede strafpoint, vi kom og-
så rundt om et par fine gårde i Ørndrup hvorfra vi igen stak næsen mod Tæbring 
hvor der også skulle passes på alle steder for nu var der også M-A og B kørere der 
flakkede rundt i mellem os her lavede jeg en fatal fej det kostede 45 strafpoint og 
man kunne ikke få rabat som i 2010. Nå turen gik videre over Skovbo til Mærkedal 
inden vi mødte SK kontrollen her var der trængsel men herfra gik det ellers med en 
transportetape til Vildsund Strand Hotel hvor vi kunne få resultaterne at se. Det blev 
til 3 flotte 1 pladser dog med et mente at Henning, Niels Aage og Britta og Hans Kurt 
var fra den gale ende medens Frank og Kurt blev nr. 1 med 1 Stafpoint så tillykke 
med de i 2. Vi ses jo nok igen den 22 til løb i Auning eller også til Langå Bilsynsløbet 
den 5  September. 

  

                                                      Hilsen Britta og Hans Kurt. 



 14 

 



 15 

 



 16 

 



 17 

 

Q 8 løbet. 
 

Mandag d 22 august skulle vi til Djursland for at køre dette løb som Hans Ole var løbsleder for. 

Løbet startede hos Q 8 i Auning, og efter en bytur nåede vi til et fabriksområde, som før er blevet brugt som løbsområde. 
Her var et par gennemkørsler spæret af arbejdsmaskiner, som ikke var ” kørt til side”, selv om der var givet tilladelser til at 
bruge området. 

Herefter ” transportkørsel” til Herregården Gammel Estrup, hvor vi på et lille område fik rigtig mange skilte. 

Ny ” transportkørsel” til Allingåbro og lidt rundt i byen, inden vi nåede til Bode og et område vest herfor, hvor motorcykelfol-
ket hvert år holder  forlænget ” weekendtræf” med forskellige aktiviteter. 

Her havde Hans Ole fået lov til at køre overalt. Et supergodt område med en lille plantage, rundt om  forskellige bygninger 
mv. Her fik vi mange ankomstretninger, som gør” vejfindingen ”  svær. 

Efter denne udfordring kørte vi tilbage til Allingåbro, og efter en ny bytur, var der slutkontrol uden for byen. 

Herefter transportetape til Hejlskov, hvor Renee` og Hans Ole var vært ved et kaffebord. 

Et rigtig godt løb var slut. 

Der var 6 BOAS hold ude at køre, som fik fin træning  inden hold DM. 

 

Vi bakker Hans Ole 100% op i at det skal være en hyggelig løbsform, uden alt det ” myreknebberi”, det efterhånden er ved at 
udvikle sig til. 

Husk derfor: at de der laver noget kan lave fejl, hvorimod de der ikke laver noget laver ingen fejl. 

 

Niels Age og Henning. 
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HUSKELISTEN: 
 
 

5. september kl. 19.00 Langå Bilsyn-løbet 
( se side 4-5 ) 

 
17. september Hold DM i bilorienteringsløb. 

( se sidste nummer af BOAS nyt ). 
 

19. september kl. 19.00 Shell Hørning Løbet 
( se side 14 ) 

 
3. oktober kl. 19.00  Silkeborg - Løbet. 

( se side 10-11 ) 


