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Klublokale: 

Formand: 

Kasserer: 

Næstformand: 

Klubblad: 

Menig: 

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 0015   3020 4659 

E-mail: frankkjeldsen51@gmail.com 

Kenneth Kjeldsen 

Toftevænget 13 

8370 Hadsten 

 8698 1365    2464 5361 

E-mail: kfiskerk@post11.tele.dk 

Kurt Rasmussen 

Skovvangsvej 6 

8450 Hammel 

 8696 9316    4040 0316 

E-mail: kurt5@mail.dk 

Alexander Rasmussen 

Skovvangsvej 6 

8450 Hammel 

 2785 9316 

E-mail: a-m-h-r@hotmail.com 

Webmaster: 

Hjemmeside: 

mailto:frankkjeldsen51@gmail.com
mailto:kfiskerk@post11.tele.dk
mailto:a-m-h-r@hotmail.com
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Bilbingo:  I lighed med tidligere år vil der være en indtegnet  

    rute med udsatte kontroller. 

    Hans Kurt har fået frie hænder til at tilrettelægge  

    årets rute . 
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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 kfiskerk@post11.tele.dk Senest den 25 i måneden. 
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Bjerringbro og Omegns Auto Sport 

indbyder til generalforsamling  

Mandag den 30. november kl. 19.00 

I BOAS klublokalet i Hjermind Gl. Skole 

Hjermind Byvej 28 · 8850 Bjerringbro 

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 

senest den 26. november 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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Lørdag eftermiddag den 3. oktober gik starten på 

dette års hold DM fra Statoil i Ulkær, med Bernd 

Thrysøe som løbsleder, der var tilmeldt hele 51 

hold, nok det største antal deltagere i flere år. 

Vi lagde ud med en transportetape fra Ulkær op 

over Uldum, og til Kalhave hvor der var restart 

herfra gik ruten over Hornborg, Flemming, Tjåse, 

Neder og Over Vrønding, Molger, Hvirring, og til-

bage til Statoil i Ulkær. Her afleverede vi kontrol-

kortet på første del af løbet, og fik en ny køreor-

dre udleveret, denne gang med start direkte fra 

Statoil og op til Lindved, og efter en lille halv times 

kørsel i og omkring Lindved tilbage til Statoil for 

denne gang at være færdige og i mål. 

Som før nævnt var der dejligt mange hold til start, 

sammensat som forskellige klubhold, for at dyste 

om det danske mesterskab i bilorientering for 

året 2015.  

Vi fra Bjerringbro havde måske nok ikke fundet 

det mest kunstneriske navn, simpelthen Team 

Boas, vi var oppe imod mange sproglige kalamite-

ter f.eks.” VASkeægte mestre”, ”KOMpanerne”,                

”Gamle Motoriserede Kratluskere”, ”SOMS fra 

Struer – det er vores tur” og en del flere i alt 13 

klubhold. Nu gør navnet det jo ikke alene der skal 

også ligge handling bag, og her havde vi fra 

BOAS´s side da vi sammensatte holdet ikke været 

specielt heldige forstået på den måde at et hold 

max. må bestå af 5 mandskaber, og vi var 6 mand-

skaber der gerne ville ud at køre den dag. Efter 

snakken frem og tilbage på et møde inden tilmel-

dingen blev vi enige om at Alexander og Kurt som 

kører deres første sæson i B klassen efter at være 

rykket op og efter et par mindre gode resultater i 

et par foregående løb nok var dem der skulle star-

te udenfor holdet, men det viste sig at være en 

aldeles forkert beslutning. Med dem på holdet og 

næsten et hvilket som helst par af vi andre som 

enkeltstartende var vi røget direkte ind på en klar 

førsteplads, de to kørte nemlig formidabelt godt, 

og sikrede sig en tredjeplads i B klassen kun over-

gået af 2 hold, hvoraf et heldigvis var BOAS holdet  

Tage og Ole som vandt B klassen. Tage og Ole fik 

100 points for deres 1. plads, Niels Åge og Hen-

ning blev nr. 5 i C klassen og fik 96 points, Niels og 

Emil blev nr. 6 i B klassen, og dermed 95 points, 

Frank og jeg og Britta og Hans Kurt havde en min-

dre god dag og blev henholdsvis nr. 7 og nr. 11 i C 

klassen. Kun de bedste tre hold tæller med i det 

samlede regnskab, så vi endte op med 291 points 

i alt, men Hamo´s bedste fra Holbæk som godt 

nok også havde 291 points løb med guldet pga. 

reglen om flest 1. pladser, og flest 2. pladser, så 

BOAS måtte nøjes med sølvet i indeværende sæ-

son. 

 

Havde Alexander og Kurt været på holdet i stedet 

for et af vi tre dårligste hold havde vi scoret 294 

points og en klar guldmedalje rigtigt ærgerligt, 

men vi må rejse os ved det træ hvor vi faldt i 
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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. 

bjerringbro@profiloptik.dk 

BANEGÅRDSPLADSEN 10  ·  8850 BJERRINGBRO 

TLF.  86 68 33 77  

2016.  

Tredjepladsen og bronzemedaljerne gik til VASke-

ægte mestre fra Viking Auto Sport i Frederiks-

sund.   

Bernd havde lagt sig i selen for at fabrikerer et 

godt løb, som efter min mening også havde en 

passende sværhedsgrad, og med formidabelt 

vejr var rammerne jo i orden. For vort vedkom-

mende Frank og jeg havde vi sådan lidt strafpo-

ints jævnt fordelt hen over alle etaper, på 1. 

etape manglede vi et skilt, og havde et i over-

skud, etape to det samme, etape tre her mang-

lede vi tre skilte, men havde ikke nogen i over-

skud, etape fire manglede vi et og havde to i 

overskud og endelig etape fem her havde vi et i 

overskud. Alt i alt 11 noteringer der ikke stemte 

overens med idealruten, samt 22 min. på tid, 

det er ikke godt nok hvis man vil gøre sig gæl-

lende så det må vi gøre bedre næste gang. 

     Kenneth 

http://www.hingeauto.dk


Resultatlisten for Silkeborg- Løbet 5 oktober 2015. 
 

 

 

Klasse Navn  MK FN FS FT I alt 

 

D Søren og Christina 25  3 2 30 

 

C Per og Frank  50  21  71 

C Troels og Brian 25 25 33  83 

C Knud E og Tom 75 25 57  157 

C Per og Michael 50 75 42  167 

C Niels P. og Ditte 75 50  79  204 

C Britta og Hans Kurt 225 25 35  285 

 

B Tage og Ole  25 25 29  79 

B Kurt og Alexander 50  30  80 

B Niels og Emil 50  34  84 

 

M-A Poul og Egon   1  1 

M-A Harry og Anders 25  17  42 

M-A Lars og Asger   43  43 

M-A Bjarne og Bernd 25 25 6  56 

M-A Hans og Hans J 75  6  81 

 

Hej alle 

 

Håber at I alle kom godt hjem 

Der var ingen problemer med skilte eller andet under indsamlingen. 

Jeg fik tirsdag en sms fra beboerne i Christianshede, hvor hun roser deltagerne for et fuldstændig 

smertefrit løb for dem. Dejligt at høre, og tak til jer. 

Tak for de pæne ord om løbet. 

Det var dejligt, med den gode stemning på kroen efter løbet. 

Der er givet rabat til hold nr.1-4-8-14. 

 

Med venlig hilsen 

Niels Aage og Henning. 
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Mandag den 5. oktober var vi ude og køre 

Silkeborg-løbet. Løbet havde start og mål 

på Pårup kro. Start var udenfor kroen, så vi 

startede med at stå og småfryse. Fra start-

stedet kørte vi østpå og derpå ned til Niels 

Aage, der var htk. så kørte vi ned til  Christi-

anshede, som Henning og Niels Aage havde 

udnyttet godt. Tilbage til Niels Aage. Så 

kørte vi vestpå igen og efter at have fundet 

6 ork., vi undrede os over at en flyttet høj-

spændingsledning ikke var udnyttet, kom vi 

op til Bording, her var lidt bykørsel, før vi 

blev flyttet op til Bording Kirkeby, lidt kør-

sel her og så kørte vi ind på et fabriksområ-

de med masser af veje og spor, og der var 

godt nok mørkt. Her havde vi problemer 

med at komme de rigtige veje rundt, og 

overså et skilt. Så tilbage til Bording og en 

del bykørsel. Efter Bording kørte vi igen 

østpå, fandt 3 ork. og kom ned til en stor 

parkeringsplads. Her var Niels Aage  flyttet 

til som ny htk. En del kørsel rundt på plad-

sen, og så sprang jeg over den sidste an-

komstretning. Herefter kørte vi op til På-

rup. Kørte lidt rundt der, og kom så ind til 

mål på Pårup kro, hvor Henning sad og 

ventede.                                                                                                                     

Et godt løb til en mandag aften. Det var ik-

ke pokkers svært, men alle fik strafpoint, 

og vi kunne komme hjem i god tid.                                                                                                                                                                        

Tak til Henning og Niels Aage for en god 

aften. 

      Emil 
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M-A

Poul Brøndum 20 20 20 20 20 20 80

Egon Brøndum 20 20 20 20 20 80

B

Tage Mogensen 20 (116) 18 (138) 18 20 20 78 (254)

Ole Pedersen 20 (116) 18 (138) 18 20 20 78 (254)

Niels Th. Nielsen 18 (180) 20 (103) 20 18 20 17 78 (283)

Emil Nielsen 18 (180) 20 (103) 20 18 20 17 78 (283)

Kurt Rasmussen 18 17 18 18 18 18 72

Alexander Rasmussen 18 17 18 18 18 18 72

C

Britta H. Nielsen 20 20 20 18 20 18 80

Hans Kurt Nielsen 20 20 20 18 20 18 80

Per Hjort Jensen 17 18 18 20 20 76

Frank Kjeldsen 17 18 18 20 18 20 76

Niels Aage Jensen 18 17 17 18 18 71

Henning Larsen 18 17 17 18 18 71

Bo Kjeldsen 16 18 17 51

Kenneth Kjeldsen 16 18 17 51

D

Søren Dahl Andersen 20 20 20 60

Kirsten D. Andersen 20 20

Christina Dahl Andersen 20 20 40

T

Christina Dahl Andersen 20 18 20 58

Søren Dahl Andersen 20 20 40

Klaus Jakobsen 20 20

Nikoline Jakobsen 20 20

Karina Laursen 18 18

Klubmesterskabet

Klasse
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Igennem en lang årrække har Aarhus Automobil Sport sat en helt speciel pokal på højkant. En pokal, som 
ikke går til en kører, men derimod til en løbsledelse. Vi taler om SOS-pokalen. 

Kendere vil naturligvis vide, hvad de tre bogstaver står for, nemlig Sjovere-Orienteringsløb-Søges. Og det 
er en opmuntringspokal, hvor modtagerne af den bliver løbsledelsen bag årets sjoveste bilorienteringsløb. 

Pokal til BOAS 
Selv om det ikke lykkedes for BOAS at komme helt til tops i årets holdmesterskab, så fik vi jo da 

allesammen sølvmedaljer.  

Ikke nok med det aftenens absolut største pokal blev også overrakt til BOAS, som påskønnelse for 

klubbens, og specielt Kurt og Frank´s stor arbejde med DM afdelingen i 2014, og ydermere blev det 

fremhævet at vi i BOAS nok er en af de klubber der hvert år afvikler flest løb til gavn og glæde for 

alle dem som jo dog trods alt stadigvæk dyrker O-sport. DM løbet blev omtalt som et godt og regu-

lært løb som havde det i sig at det var sjovt at køre, og blev afviklet på en god måde. 

Vi andre i klubben siger stort tillykke med påskønnelsen til Kurt og Frank for deres indsats som vi jo 

alle nyder gavn af. 

             Kenneth 



Kører        Observatør    

Licens     Type  Licens     Type 

Navn        Navn       

Adresse        Adresse       

Postnr.  By     Postnr.  BY    

Telefon  Mailadresse  Telefon  Mailadresse 

Klasse  Bil model     Reg,nr.    Madmenu                 antal                

Underskrift kører     Underskrift Observatør 

    Anmeldelsesblanket   

 

6. afd. af JFM 

 
KJELLERUP OG OMEGNS MOTORKLUB 

 
indbyder til  

 
KJELLERUP BILCENTER LØB 

 
lørdag den 28. november 2015 

KJELLERUP BILCENTER I/S 

 



Tillægsregler for 

Kjellerup Bilcenter Løbet 2015 
Arrangerende klub:     Kjellerup og Omegns Motorklub 

Løbets navn:                 Kjellerup Bilcenter Løb 

Type: Åbent O-løb, 6.afd. af JFM 

Dato: Lørdag den 28. november 2015 

Løbsledelse:                   Lars Jespersen  OF 423 

                                        Asger Jespersen 

                                                         

Sekretariat:    Anders Fisker 

                         Pindsvinekrattet 1, 8850 Bjerringbro 

                         Tlf: 29840948   Email: acf@bknet.dk 

 

Holdkonkurrence:  JFM 

Deltagerklasser:  Gebyr: Løbets længde 

M 280 kr.                                  ca. 50 km + transport 

A   280 kr.                                  ca. 50 km + transport 

B  250 kr.                                  ca. 45 km + transport 

C 200 kr.                                  ca. 45 km + transport 

D 150 kr.                                  ca. 40 km + transport 

Anmeldelse: via www.osport.dk 

                                        Senest tirsdag den 24. november  kl. 1900 

Betalingsmåde: Ved start 

Mødested:  Kjellerup Bilcenter, Thorningvej  8, 8620 Kjellerup  

HUSK:  Der kan tankes ved mødestedet. Støt vores sponsor. 

Samlingssted:  Grønbæk Cafe, Præstevangen 40, 8643 Ans By 

Første mandskabs  Mødetid:  Kl. 15.30. Første Start:   Kl. 16.00 

 

Særlige bestemmelser:  

Respittid: 150 min efter VU´s tilladelse. 

Al information til deltagerne sendes via mail.  

Husk derfor korrekt emailadresse. 

Kan også ses på www.kom.mono.net og www.kom.dk 

Resultatlisten forventes underskrevet på løbsdagen. 

Præmieoverrækkelse forventes foretaget på løbsdagen. 

Vi håber I møder talstærkt op, så vi kan få en værdig afslutning på sæsonen 

med kåring af JFM-medaljevindere. 

Grønbæk Cafe tilbyder efter løbet :   

Dansk bøf til 75 kr. 

Madbestilling skal ske ved tilmelding. 

Inden start er Kjellerup Bilcenter  vært ved en kop kaffe m.v. 

Konkurrencen afholdes i henhold til reglement for Bilorienteringsløb i 

Danmark, ovenstående tillægsregler og supplerende slutinstruktioner. 

                                                

 
 

 



 



 

Mandag d. 19. Okt. var det så Kjelle-
rup og Omegns Motorklub, der var 
værter ved et lille aften løb. Det var 
lagt i trygge hænder, hos Harry Han-
sen og Anders Fisker. Start og mål 
var her Rødkærsbro Hallen, og igen 
var første start kl. 19. Til dette arran-
gement havde jeg fået Niels Peder 
med i den ”varme” stol. 
Løbet var ca. 36 km. og der var til-
meldt 16 hold, heraf 5 i C. klassen. 
Turen startede med en lille tur i indu-
strien i Rødkærsbro, inden det gik ud 
på landet. Vi kørte nord vest på, ret-
ning Almind, lidt øst for hovedvej 13 
og så ned over Demstrup og retur til 
Rødkærsbro. 
Det er den her, med de gamle Cirkus 
heste o.s.v. Vi havde fra starten ro i 
bilen og tog det stille og roligt. 
Vejkvaliteten var super og det var op-
gaverne faktisk også. Der var lige et 
enkelt eller to kortudklip, man kunne 
havde ønsket sig lidt mere tydelige, 
men det gik. De resterende, var rigtig 
fine og vægten mellem 1-2-3 og tekst 
opgaver var fint ramt. Der var nogle 
sjove opgaver omkring gårde, 
(1.5.000) og en lille fin detalje til slut 
ved Hallen. Her skulle vi ”ikke” have 
rutekontrollen i indkørslen, men lige 
om bag hækken og så ind på P-
pladsen.   
Nu var det så kaffetid og regnskabets 
time. Vi manglede den næstsidste ru-

tekontrol. Det var en ankomst retning 
vi havde overset, ellers var turen rig-
tig. Så det var vel ikke så ringe end-
da. Det blev til en toer i klasse C.  
Efter en hyggesnak, var det tid at 
drage hjemad. Alt i alt en rigtig fin af-
ten.  
 
Hvis det er sådan, man inden for O-
sporten, vil lave løb fremover, ja så 
tror jeg der er en mulighed for at til-
trække et par nye deltagere. Det der 
er rigtig vigtigt, set med mine øjne er 
– 1. En ordentlig vejkvalitet, så vi 
med ”normale” biler ikke får dem 
ødelagt. – 2. En fornuftig opgavede-
ling, så det både er sjovt for kører og 
observatør. Som disse to løb, og især 
det sidste, var ”strikket” sammen, 
kan jeg kun anbefale de af jer, der 
engang imellem tænker, ”det kunne 
nu være sjovt at prøve”, at tage jeres 
”normal” bil og prøve at tage med en 
mandag aften. Ja i må desværre lige 
vente til 2016, inden det igen går løs.  
Nå, men det var lige et kort referat, 
fra Team Old Time, med assistance 
fra Brian, fra et par sjove aftener, her 
i efteråret.  
 
Med sportslig hilsen Team Old Time. – 
Troels.  
 
http://www.teamoldtime.dk/tot.asp 

Nummerpladeservice med registrering, ejer-/brugerskifte, og afmelding af køretøjer. 

Du kan nu spare turen til SKAT, lad din lokale synshal hjælpe dig med papirarbejdet. 

  Langaabilsyn.dk  Tlf. 4219 3108 

N Y H E D  

http://www.teamoldtime.dk/tot.asp


RESULTATLISTE  Nord for Kjellerup  DJS 9
Kører Observatør RK FN FS FT Rabat I alt Plac. DJS

Klasse D/T
Søren D Andersen Christina D Andersen 50 25 8 4 87 1 50
Klasse C
303-40832 Per H Jensen 303-37858 Frank Kjeldsen 0 25 9 34 1 50
035-07077 Troels L R Nielsen 035-11163 Niels Peter Rolighed 25 0 32 57 2 48
303-33566 Niels Aage Jensen 303-33309 Henning Larsen 50 25 37 25 87 3 47
071-04535 Per Elbæk 071-38292 Michael Eriksen 25 25 48 98 4 46
303-31175 Britta Nielsen 303-30331114 Hans Kurt Nielsen 75 125 24 25 199 5 45
Klasse B
303-06986 Tage Mogensen 303-06995 Ole Bechmann Pedersen 0 75 47 122 1 50
303-63473 Niels TH Nielsen 303-57335 Emil Nielsen 100 50 51 25 176 2 48
006-00785 John Knudsen 006-00791 Lars Vinther 50 100 43 193 3 47
303-12459 Kurt Rasmussen 303-39202 Alexander Rasmussen 75 75 54 204 4 46
089-10548 Else Friborg 089-06255 Henning Friborg 50 125 32 207 5 45
Klasse MA
071-045619 Poul Brøndum 071-04581 Egon Brøndum 25 0 47 72 1 50
089-32492 Michael Døssing 089-06252 Jens Døssing 0 75 38 113 2 48
027-02897 Bjarne Andersen 027-02873 Bernd Thrysøe 50 75 33 25 133 3 47
311-07208 Jakob Mørup 311-07201 Jørn Mørup 50 75 30 155 4 46
027-03175 Hans Jakobsen 027-02816 Hans Jørgen Andersen 75 100 41 216 5 45
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Byggecenteret Bjerringbro · Heimdalsvej 1 · 8850 Bjerringbro  

86 68 25 44  · www.stark.dk 

Odinsvej 7  ·  8850 Bjerringbro  ·  Tlf.: 8750 3010  ·  Bil.: 2168 7727  ·  mail.: fp@bkkontor.dk 

Det var manden der gik til lægen efter, han havde konstateret, at han ikke længere kunne høre. 

 

Det var kun et problem, lægen var udgået for "Herre" ører...men havde dog stadig nogle få "Kvinde" 

ører tilbage. 

 

Lægen og manden blev enige om, at der ikke kunne være den store forskel...så manden fik et sæt 

"Kvinde ører". 

 

Der gik nogen tid, Ca. 4 uger og manden kom til Lægen. 

"Hvad er problemet, er ørerene ikke gode nok", sagde lægen". 

 

"Jo, Jo", sagde manden, "de er fine, jeg kan høre alt, men jeg kan ikke forstå en skid!  

mailto:fp@bkkontor.dk


  

 
 
 



 

     
 

TILLÆGSREGLER FOR ORIENTERINGSLØB 
 

Konkurrencen afholdes i henhold til Reglement for Bilorienteringsløb i Danmark, 
nedenstående tillægsregler og supplerende slutinstruktioner. 

 
ARRANGEMENT 
Arrangerende klub: Viking Auto Sport 
Løbets navn: Nordsjælland by Night 
Type:  Åbent løb 
Dato:  Lørdag den 14. november 2015 
 
OFFICIALS 
Løbsleder:  Henrik Jørgensen OF 412/423 
  
Sekretariat:  Henrik Jørgensen 

Bakkekammen 59 
3600 Frederikssund 
Tel: 22 28 11 77 
E-mail: henrik.joergensen@icloud.com 
 

Løbsledelse: Steen Olsen, Øyvind Jensen, Poul Erik 
Nielsen 

 
DELTAGERKLASSER 
Klasse Løbslængde: Startgebyr: 
M 80 km 580 kr. 
A 75 km 560 kr. 
B 60 km 500 kr. 
C 55 km 460 kr. 
D 45 km 300 kr. 
Alle løbslængder er cirka længder. Der tilkommer transport. 
 

Startgebyr er inklusiv mad fra pølsevogn kl. 18:30-21:30 ved 
samlingssted. 

 
HOLDKONKURRENCE 
SM for klubhold 
 
ANMELDELSE 
Måde: Elektronisk via knagen.dk 
Frist: Senest tirsdag d. 10. november kl. 20:00 
Betaling: Ved start 
 
OMRÅDE 
Møde- og startsted: Hillerød 
Samlingssted: Katrinelund, Tikøb 
Første mødetid: 14:30 
Første starttid: 15:00  
 
SÆRLIGE BESTEMMELSER 
 
Løbet er tællende til, og finaleløb for, DM og SM samt Øre-
sundsmesterskabet. 
 
MAB-klasserne kører samme rute de første ca. 60 km. som vil 
være tællende til ØM og forsøgt lavet som en mellemsvær B-
rute. M og A kører herefter hver en afsluttende etape, for M-
klassens vedkommende med høj sværhedsgrad. 
 
Svenske mandskaber skal tilmelde sig i B-klassen. Da løbet og-
så tæller til DM/SM, vil der i B-klassen være separat præmiering 
for hhv. danske og svenske deltagere. 
 
C&D-rute vil kunne køres uden triptæller. 
 
Da mad efter løbet vil være pølser og bøfsandwich ad libitum, 
findes det mest praktisk at alle bidrager - ellers kan vi ikke styre 
det. 
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HUSKELISTEN: 
 

Søndag d. 1. november kl. 13.00 Bil-Bingo 
( se side 3 ) 

 
Lørdag 7. november Midnight Run kl. 17.00 P-løb 

( se osport.dk ) 
 

Lørdag d. 14. november kl. 15.00 DM6 
( se side 18 - 19 ) 

 
Torsdag d. 26. november 

HUSK tilmelding til generalforsamling 
 

Lørdag d. 28. november kl. 16.00 JFM6 
( se side 12 - 13 ) 

 
Mandag d. 30 november kl 19.00 Generalforsamling 

( se side 5 ) 


