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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 

Tindbæk Byvej 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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          SÅ BLEV DET d. 20 AUGUST 2012 

        ------------------------------------------------ 
Og traditionen tro kører AAS. O løb med Hans Ole som løbslægger. Starten var igen 

ved Q 8 Auning det var lidt småt med tilslutningen da der kun kom 10 hold til start. 

Med meget fint og varmt vejr startede Per & undertegnet kl. 19.06 vi startede med at 

finde lidt rundt i villa kvarteret og industri området i Auning by, videre til Øster Al-

ling ( i år forbi fabrikken lypi, hvor der andre år har været hovedbrud ud i O løb) lidt 

kørsel i Ø. Alling og videre mod syd, og med den gode vejforlægning ved Ebeltoft 

landevejen kom vi frem til diverse gårde i H Os nabolag, her blev der brugt masser 

af stupmarker nu hvor kornet var væk, rigtig gode finter og mulighed for at smide 

skilte og få ditto skæve. Mål var ved H O byg hvor der sædvanen tro var masser af 

kaffe og gode madder hygge og snak. Så stor tak til Hans Ole og hans hjælper for et 

godt løb og en hyggelig august aften. Resultaterne kan ses andet sted her i klubbla-

det. 

                                        Med O hilsen Per & Frank 

Auning Løbet 2012 
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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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Tage og Ole havde fundet et nyt startsted som var hos Kims Autoimport Gl. Tangevej i 
Bjerringbro, hvor vi skulle starte som nr. 4 vi fik udleveret køre ordren og kom af sted men 
døjede lidt med trip tælleren hvilket resulterede i at vi overså det første skilt som stod på 
vej ud mod P pladsen på gl. Tangevej hvor vi også lige var en tur omkring inden turen gik 
ind i byen hvor vi fandt et skilt gemt i hækken på vores adresse, efter lidt rundtur i byen 
gik det ud til Jens Karl Glerup på vej mod Rødkærsbro hvo vi skulle både i skoven og ind 
over hans store plads, på rastepladsen holdt Mr. tids kontrol dog som åben så vi fik den tid 
vi skulle have hvorefter vi kørte tilbage mod Bjerringbro, her drejede vi op mod Vindum og 
kom på et par ejendomme som var længe siden vi sidst havde set. Herfra gik turen mod 
Bjerring med en lille afstikker rundt om Vestergård inden vi skulle omkring Forsamlingshu-
set i Bjerring og ud til Tagdækkeren hvor vi missede et skilt bak lastbilen, hvorefter turen 
gik mod Hedemølle dog skulle vi lige på tur rundt i Karl Erik Vestergårds fine gård inden 
turen gik til Stenshede området hvor vi skulle ned mod Bjerringbro inden vi fandt målet 
som jo var i vores klublokaler hvor Myrna havde kaffen klar. 

Der var mødt 12 biler til start og alle fik straf point så alt i alt et Godt løb trods det meget 
vand Mandag morgen. 

      Britta og Hans Kurt 
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Bjerringbro og Omegns Auto Sport 

indbyder til 

Favrskov Autoteknik-Løbet 2012 
Mandag den 3. september 2012 

6. afd. af Klub Mesterskabet i BOAS 

6. afd. af Den Jyske Firkant 

favrskov-autoteknik.dk
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TILLÆGSREGLER FOR ORIENTERINGSLØB  

Konkurrencen afholdes i henhold til reglement for Bilorienteringsløb i  

Danmark, nedenstående tillægsregler og supplerende slutinstruktioner. 

Favrskov Autoteknik-Løbet 2012. 

  Arrangerende klub: Bjerringbro og Omegns Auto Sport. 

  Løbets navn:  Favrskov Autoteknik-Løbet 2012 . 

  Type:    Åbent O-løb. 

      6. afd. af Den Jyske Firkant 

      6. afd. af Klubmesterskabet i BOAS 

  Dato:    Mandag den 3. september 2012. 

  Løbsleder:   Kurt Rasmussen    OF 424 

  Løbsledelse:   Alexander Rasmussen 

      Mariann Christensen 

  Sekretariat:   Kurt Rasmussen 

      Skovvangsvej 6 · 8450 Hammel 

      Tlf.: 4040 0316 · E-mail: kurt5@mail.dk 

 

  Holdkonkurrence:  Ingen 

  Deltagerklasser:  Startgebyr:  Løbslængde: 

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

  C    80 kr.   Ca. 35 km  

  D    80 kr.   Ca. 33 km  

  T    50 kr.   Ca. 25 km  

  Anmeldelse:  www.osport.dk   eller henvendelse til sekretariatet 

  Betalingsmåde:  Ved start. 

  Mødested:   Favrskov Autoteknik 

      Industrivej 19 

      8450 Hammel 

  Startsted:   Samme sted. 

  Samlingssted:  Mariann & Kurt 

      Skovvangsvej 6 

      8450 Hammel 

  Første mandskabs mødetid: Kl. 18.30. 

  Første mandskabs starttid: Kl. 19.00. 

  Særlige bestemmelser: HUSK rigtig mailadresse, da al information til deltagerne sendes via mail.  

mailto:kurt5@mail.dk
http://www.osport.dk/


 

Byggecenteret Bjerringbro · Heimdalsvej 1 · 8850 Bjerringbro  

86 68 25 44  · www.stark.dk 



 
 

 

Indbydelse til Informationsmøder  

 
Vejsportsudvalget indbyder hermed til informationsmøder vedr. Vejsportsudvalgets arbejdsområ-
der. 

 

Møderne afholdes på flg. tidspunkter: 

 

Vest:   Onsdag den 26. september kl. 19.00 i BOAS’ klublokaler, Hjermind Byvej 28,  

 8850 Bjerringbro. 

  

Af hensyn til bestilling af brød til kaffen, skal tilmelding til møderne ske senest 21. september til 
Bernd Thrysøe: bernd-t@mail.dk  

 

Dagsorden for møderne: 

 

1. Velkomst 

2. O-løb: 

  Erfaringer med ændringer af beregning af strafpoints (25 points for en fejl) 

  Hvordan får vi nye deltagere? 

  Reglement 

  Øvrige forhold omkring O-løb 

3. GPS/Øko-løb. I samarbejde med FDM er der afholdt 3 GPS/Øko-løb. Erfaringer fra disse løb 
 fremlægges. 

4. Klassisk pålidelighedsløb. 

 Erfaringer fra FDM-DASU Classic 2012.  

 Reglement 

 Arbejdsgruppe 

5. Løbskalender 2013 – herunder mesterskabsløb 

6. Andre input fra deltagerne 

 

Alle med interesse for vejsportens discipliner m.v. er velkomne. 

 

Venlig hilsen: Vejsportsudvalget 

  

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION 

Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby 

- Vejsportsudvalget  

mailto:bernd-t@mail.dk
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Bjerringbro og Omegns Auto Sport 

indbyder til 

Silkeborg-løbet 2012 

Mandag den 1. oktober 2012 

8. afd. af Den Jyske Firkant. 

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 2012. 

Arrangerende klub: Bjerringbro og Omegns Auto Sport. 

Løbets navn:  Silkeborg-løbet . 

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

    7. afd. af Klub Mesterskabet i BOAS 

Dato:    Mandag den 1. oktober 2012. 

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. 30 km + transport. 

T     50 kr.   Ca. 30 km + transport. 

Anmeldelse:   www.osport.dk  

     eller henvendelse til sekretariatet 

Betalingsmåde:   Ved start. 

Møde/ Startsted:  Tollundgaard Golf Park. 

     Tollundvej 3, 

     8600 Silkeborg. 

Samlingssted:   Shell Cafeteriet Rodelund. 

     Rodelundvej 14 

     8653 Them. 

 

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 

TLF.  86 68 33 77  
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Rimelig stor. Rimelig rar. 

   Konsekvenser af at 

   vi er blevet store  # 8 

 

 

A: Vi har stadig lyst til at få nye kunder 

 i Bjerringbro 

 

B: Vi vil kun have saudiarabiske 

 multimilliardærer i kundekredsen 

Bjerringbro afdeling 

Torvegade 2 

8850 Bjerringbro 

Sparkron.dk 

D
e
t 
ri
g

ti
g
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 s

v
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r 

e
r:

 A
 

Til en fest serverede værten velkomstdrinks fra en bowle og gjorde én af gæsterne opmærksom 

på, at der var godt med spiritus i.  

Dernæst rakte hun et glas til præsten.  

"Jeg vil hellere bedrive hor, end at lade syndens dråber glide over mine læber", siger han.  

Da den første gæst hørte det, skyndte han sig at hælde sit glas tilbage i bowlen og sagde:  

"Jeg vidste ikke, man kunne vælge"! 
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HINGE 

AUTOVÆRKSTED 
v/ Tom Kjeldsen · Randersvej 81 · Hinge · 8940 Randers SV · tlf. 8698 0063 

www.hingeauto.dk 

 Alt inden for autoskader. 

 Reparation af alle bilmærker. 

 Alt rustarbejde udføres. 

 Klargøring til syn. 

 Bremsetest på prøvestand. 

 Diagnosetest med fejlkodeudlæsning. 

 Dækmontering og afbalancering. 

 Autotransport. 

http://www.hingeauto.dk
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Peugeot Bejstrup-løbet 1/9-2012 

Kalenderen er nu vendt endnu en gang og det er blevet til september måned, så efterårssæsonen i 

DM / JFM løb er nu fløjtet i gang. Det første løb i denne efterårsløbs serie havde de gæve thyboer sat 

sig på. Efter at have indtaget lidt middagsmad satte Alexander og undertegnede kursen mod det 

nordjyske. En lille pause hos kiosken ved Aggersund broen var der også lige tid til (vi skulle da nødigt 

gå sukkerkolde). Vel ankommet til Bejstrup fik vi udleveret startnumre og så skulle der ellers byttes 

sladder med diverse konkurrenter.  

Vi startede lige på og hårdt ved Peugeot i Bejstrup videre til Haverslev (det skulle senere vise sig  at 

netop Haverslev skulle set efter i sømmene), herefter en tur gennem Bonderup og en tur gennem 

Skræm inden turen fortsatte til Fjerritslev hvor der var OTK og en lille transportetape på 10 min. hvor 

der lige kunne tankes noget nyt ”sukker” på. Velankommen til restart fik vi udleveret rutebog 2, hvor 

ruten kom gennem Klim videre til Vester Torup inden at vi kom til Torup Klitplantage, hvor der var en 

del kørsel på gode skovveje og lidt på nogle mindre gode veje, efter en del kørsel i plantagen ankom 

vi til slut kontrol. En transportetape til samlingsstedet og så skulle der ellers rettes og bøffen var ble-

vet byttet ud med flæskesteg og rødkål ( det var nu et helt fint bytte ) . 

Vi fik strimlen rettet og der var et tids forbrug på næsten en ekstra time og så manglede 3 kontroller 

(det er nu at der skal kikkes nærmere på Haverslev), vi skulle lige have rettet idealruten til  og så 

manglede vi kun 2 kontroller og så ellers tiden. Det ser ud til at det for første gang, endeligt lykkedes 

at vinde i Thy efter at have prøvet til mange gange. 

Alt i alt et rigtigt godt O-løb med en masse fint orientering og en del finter. Samlingsstedet med en 

god flæskesteg  og endda is til dessert. Jeg syntes dog at et var noget rod med at spise et sted og sel-

ve samlingen stedet var et andet sted i huset. ( det var ligesom at vi blev delt i 2 grupper ). 

        Alexander & Kurt 
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HUSKELISTEN: 
 

3. september kl. 19.00 Favrskov Autoteknik-Løbet. 
( se side  6-7 ) 

 
15. september Hold DM på Stevns. 

( se osport.dk ) 
 

24. september kl. 19.00 DJF 7 i Randers. 
( følg med på osport.dk ) 

 
29. september  kl. 10.00  Fyn rundt Pålidelighedsrally. 

( se osport.dk ) 
 

1. oktober kl. 19.00 Silkeborgløbet 2012. 
( se side 10 - 11 ) 

 
6. oktober kl. 14.00 OK Bredballe Løbet DM5 / JFM5. 

( se side 14 ) 


