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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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Mandag den 7. September skulle vi ud 

at køre dette løb med brødrene Kjeld-

sen som løbslæggere og nok mest 

Frank som havde haft tænkehatten i 

gang for det var som sædvanlig et 

svært løb. 

Løbet startede med en rundtur i Nørre 

Galten inden vi kom ned i det nordlige 

Hadsten hvor vi skulle køre uden om 2 

skilte ved Kollerup Kro og ud i indu-

strien Øst for Hadsten hvor vi skulle 

tælle træer og se efter hvor de stod, 

hvorefter turen gik videre mod Selling 

og Tåstrup hvor vi skulle se nærmere 

på Haraldsmark som skulle måles op 

på kryds og tværs inden turen gik til 

Nygård hvor jeg fik vendt op og ned 

på verdenshjørnerne hvilket betød at vi 

brugte en masse ekstra tid inden vi 

havnede i Spørring hvor vi skulle hu-

ske alle ankomstretningerne og igen 

passe på med de gamle kort og de nye 

veje endelig gik det mod Røved hvor 

det gik galt 2 steder med 2 manglende 

og 2 skæve som så betød rabat så mød-

te vi heldigvis målkontrollen hvorfra 

vi fik en transport etape tilbage til Nør-

re Galten hvor vi fik kaffe og brød 

men dame toilettet var på kirkegården 

hvilket Britta ikke var helt tryk ved 

men det gik for jeg fik hende da med 

hjem igen. 

Tak til Kjeldsen mafiaen for et godt 

men svært løb. Så vi glæder os allere-

de til næste år, for Kjeldsens kan bare 

få en masse gode tilladelser til at køre 

løb på. 

 

 

Hilsen Hans Kurt Nielsen. 



               Huset Dahl løbet   Huset Dahl løbet             Mandag den 7. september 

Klasse: MA

St. nr. Klub Licens                        Fører  Klub   Licens             Observatør  HTK 1  HTK 2  OTK 1      SK     MK     FN      FS      FT    I alt   Plac.     6 K BOAS K

203 .027 .03175 Hans Jacobsen .027 .02816 Hans J. Andersen 25 75 16 2 118 1 50   - - -

202 .027 .02897 Bjarne Andersen .027 .02873 Bernd Thrysøe 100 25 19 144 2 48   - - - 

201 .089   - - - Kristina Fisker .089 .06239 Anders Fisker 50 75 31 156 3 47   - - - 

204 .071 .04519 Poul Brøndum .027 .02983 Hans O. Nielsen 100 25 59 184 4 46 20/

Klasse: B

303 303 63473 Niels Th. Nielsen 303 57335 Emil Nielsen 100 50 75 225 1 50 20

302 .006 .00785 John Knudsen .006 .00791 Lars Vinther 150 75 58 283 2 48   - - -

301 303 12459 Kurt Rasmussen 303 39202 Alexander Rasmussen 350 125 83 558 3 47 18

Klasse: C

402 303 31175 Britta H. Nielsen 303 31114 Hans Kurt Nielsen 50 100 62 212 1 50 20

403 303 33566 Niels Åge Jensen 303 33309 Henning Larsen 125 100 77 302 2 48 18

405  - -   - - - Knud Vestergaard  - -   - - - Tom Hagelskjær 150 200 90 440 3   - - -   - - -

404 .071 .04535 Per Elbæk .071 38292 Michael Eriksen 275 150 36 461 4 47   - - -

401 .035 11163 Niels P. Rolighed .035 60959 Ditte Rolighed 300 150 90 540 5 46   - - -

 - - 303 .04636 Kenneth Kjeldsen 303 Frank Kjeldsen Løbsledelse  - -  - -  - -   - -  - - 48 18

Klasse: D

501  - -   - - - Søren D. Andersen  - -   - - - Christina D. Andersen 25 6 31 1   - - - 20

Frank og Kenneth vil gerne sige tak fordi I kom til Galten og deltog i vort løb, og på gensyn næste gang vi laver et.

Hermed resultatlisten som blev offentliggjort på løbsaftenen                 Venlig hilsen Frank og Kenneth



 Bjerringbro og Omegns Auto Sport 
 Formand: Hans Kurt Nielsen Vestervang 7 8850 Bjerringbro 
  Tlf. 2849 8850     E-mail: h-k-nielsen@bknet.dk    www.team-boas.dk 

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag 15. september 2015 hos Hans Kurt Nielsen Vestervang 7 8850 Bjerringbro. 

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

1. Sidste mødes referat. 

Referat godkendt og underskrevet. 

2. Løbsdatoer til 2016. 

Mandag d. 7. marts, mandag d. 4. april, mandag d. 2. maj, mandag d. 6. juni, mandag d. 5. september, 

mandag d. 3. oktober. 

3. Løbsledere til 2016 

Marts KM 1  Alexander & Kurt 

April KM 2  Britta & Hans Kurt 

Maj KM 3  Frank & Kenneth 

Juni KM 4  Måske Emil. 

September KM 5  Ole & Tage 

Oktober KM 6  Niels Aage & Henning 

4. Bilbingo 2015 

Kenneth og Hans Kurt tager sig af indkøb af præmier + til fortæring. Der er aftalt at der skal købes ind til 

6 serier. Kurt laver indbydelse til klubbladet. 

5. Hold DM. 

Vi er i år 6 mandskaber til hold DM, vi bestemmer at vi vil stille med 1 hold ( med 5 mandskaber ) og så 

lader vi det sidste mandskab stille til enkelt start. Klubben betaler i år for startgebyr samt forplejning 

efter løbet. Henning står for tilmelding. 

6. Økonomi. 

Henning redegjorde for de økonomiske nøgletal og det ser fornuftigt ud. 

7. Generalforsamling 2015. 

Afholdes 30. november og på valg er: Hans Kurt, Henning og Kurt, alle modtager genvalg. Hans Kurt har 

ansvar for forplejningen denne aften. Tilmelding til Hans Kurt senest d. 26. november. Kurt laver 

indbydelse til klubblad. 

8. Nye annoncører 2016. 

Vi undersøger om der er mulighed for at finde et par nye. 

9. Conventus – Fitdeal – SuperBrugsen støtter lokalt – Klubliv Danmark. 

Mange fine udtryk, vi har ikke rigtigt set nogen virkning af det, vi har dog hørt at vi er med i 

SuperBrugsens ”støtter Lokalt” kampagne, så vi afventer spændt, om det giver lidt afkast. 

10. Dialogmøde onsdag d. 30. september kl. 19.00 

Vi sender Frank og Kenneth, så de kan holde lidt øje med om vore DASU repræsentanter liver op til vore 

forventninger. 

11. Wahlstadtløb. 

Det besluttes at indstille Wahlstadt løbet, da der ikke længere er kontakt med den gamle venskabsklub 

og da der kun er få der kender til den gamle venskabsklub. Det bestemmes at pokalen skal stilles ind i 

pokalskabet i klublokalet. 

12. Eventuelt. 

Vi talte lidt om vores hjemmeside og ønsker til denne. 

      Ref.: Kurt 

mailto:h-k-nielsen@bknet.dk
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Bjerringbro og Omegns Auto Sport 

indbyder til 

Silkeborg-løbet 2015 

Mandag den 5. oktober 2015. 

6. afd. af Klub Mesterskabet i BOAS 

TILLÆGSREGLER FOR ORIENTERINGSLØB  

Konkurrencen afholdes i henhold til reglement for Bilorienteringsløb i  

Danmark, nedenstående tillægsregler og supplerende slutinstruktioner. 
Arrangerende klub: Bjerringbro og Omegns Auto Sport. 

Løbets navn:  Silkeborg-løbet 2015. 

Type:    Åbent O-løb, 6. afd. af Klub Mesterskabet i BOAS 

Dato:    Mandag den 5. oktober 2015. 

Løbsleder:   Henning Larsen.     

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     100 kr.   Ca. 38 km + transport. 

B     100 kr.   Ca. 38 km + transport. 

C     100 kr.   Ca. 35 km + transport. 

D     100 kr.   Ca. 32 km + transport. 

T     50 kr.    Ca. 30 km + transport. 

Anmeldelse:   www.osport.dk  

     eller henvendelse til sekretariatet 

Betalingsmåde:   Ved start. 

Møde/ Startsted:  Pårup Kro 

     Ringkøbingvej 1 · Pårup 

     7442 Engesvang. 

Samlingssted:   Pårup Kro 

     Ringkøbingvej 1 · Pårup 

     7442 Engesvang. 

 

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. 

      

BEMÆRK:    Franskbrødsmadder ( ost og rulle  ) samt  kaffe / the kr. 60.-  skal bestilles 

     ved tilmelding. 

http://www.osport.dk/
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Løbet som blev kørt lørdag den 19. september 

var 5. afdeling af DM og SM og havde start hos 

Flint Auto i Svebølle på Østsjælland. Fra BOAS 

deltog kun Frank og jeg, vi drog mod Sjælland 

med Molslinien fra Århus lørdag formiddag kl. 

10.30 hvilket vi godt viste var i god tid, men 

hellere det end komme for sent til start. Vejret 

var flot, og det tegnede til at blive en rigtig god 

dag, der var tid til den medbragte madpakke på 

en rasteplads undervejs, og så ellers stille og ro-

ligt videre mod start.   

Starten foregik fra Flint Auto og Elektronik i 

Svebølle, igen var vi i god tid, men der var både 

kaffe og småkager ved startstedet og tillige et 

fantastisk flot sensommervejr, så kan man jo 

ikke forlange ret meget mere.  

Vi skulle starte kl. 15.38, og efter en lille tur 

rundt i selve Svebølle kom vi ud i den berygtede 

grusgrav/betonvarerfabrik Gammelrand, hvor 

der i tidens løb er afviklet et hav af motorsports-

arrangementer. Det er et rent Mekka for løb-

slæggere, for der er veje overalt på kryds og 

tværs, så hvis man mister orienteringen her er 

man ude at svømme, vore jyske venner Hans og 

Hans fra AAS påstod hårdnakket at de måtte 

springe over 27 rubrikker, for at finde et sted de 

kunne stedfæste, så har man ikke mange chancer 

for at rette op på resultatet den dag. 

For vort vedkommende foregik det bedste af 2 

etaper i grusgravene, først i slutningen af anden 

etape kom vi ud i åbent land, vi følte selv at det 

ikke gik helt galt med orienteringen i grusdyn-

gerne. 

Herefter gik det sydpå til Astrup og skovene syd 

for Skarresø, hvor vi kørte dels i åbent land, og 

Skovhave og Hejrebjerg skove, den næste tids-

kontrol var at finde i nærheden af herregården 

Kattrup, som vi lige besøgte inden tidskontrol-

len. Vi fortsatte med at kører rundt på selve her-

regården, for så at tage en lille tur ned gennem 

Hollænderhaven og Haveskov og efter en tur på 

femten minutter var vi tilbage hos den samme 

tidskontrol igen. Vi var efterhånden den første 

bil på ruten, og fik at vide hos kontrolmandska-

berne, at det da var dejligt at se noget til delta-

gerne, det underbyggede da vores teori om at det 

ikke gik helt ringe, men til gengæld var der ikke 

mange spor som kunne underbygge selvtilliden. 

Nye fjorten minutter til næst tidskontrol denne 

gang i åbent terræn, og nordpå gennem Holms-

trup lige nord herfor var tidskontrollen placeret. 

Videre nord på gennem Akselholm og ind i Jy-

derup, en blandet land og by etape, på 37 minut-

ter efter nogen frem og tilbage i selve Jyderup 

endte vi op i den lille by Tornved umiddelbart 

øst for Jyderup, og her befandt så målkontrollen 

sig. Herfra en kort køretur østpå til samlingsste-

det i Mørkøvhallen. 

For vort vedkommende en samlet køretur siden 

start på fire timer på nær 6 minutter, men et re-

gulært og super godt løb som løbsledelsen skal 

have stor ros for der var lidt af hvert, men skruet 

sammen på en rigtig god og regulær facon DEJ-

LIGT. 

Vel ankommet til samlingsstedet som første 

mandskab fór vi lige i idealruten og vort kon-

trolkort, der gik ikke ret lang tid inden vi blev 

enige om at her var vist plads til forbedringer for 

så vidt vi kunne regne det ud manglede vi 10 

skilte, og havde fire andre i overskud. Det skal 

lige fortælles at vi havde afleveret det første 

kontrolkort ude på ruten, så det havde man alle-

rede beregnet da vi ankom til samlingsstedet, vi 

havde fundet en enkelt retningsangivelse i køre-

ordren som var øst, men som skulle være vest så 

vi begyndte da at gøre de ting gællende som vi 

mente kunne være til vores fordel, noget skulle 

der jo ske når vi nu manglede så mange skilte. 

Der gik dog ikke ret lang tid inden løbslederen 

kom hen til os og sagde tag det nu roligt og be-

stil bare noget at spise, vi kan allerede nu se at 

jeres konkurrenter har flere strafpoints på første 

del af kontrolkortet end I har på hele løbet, Det 

hjalp rigtigt meget på humøret, og vi spiste i ro 

og mag indtil der begyndte at komme flere hold 

i mål og det viste sig at førstepladsen var hjem-

me. 

Vi endte op med at have 428 stp. mens vore ær-

kerivaler sjællænderne Jørgen og Erik på anden-

pladsen havde 606 stp. og holdet på tredjeplad-

sen havde 710 stp.  

Det ændrer dog ikke på ret meget, hvis vi vil 

være danske mestre i C klassen kan intet mindre 

end førstepladsen i det sidste løb som køres i 

Frederikssund midt i november gøre det, så den 

går vi efter. 
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Der var nok at se til hele vejen igennem, så der-

for vil jeg lige fortælle en lille historie om Ree-

ne og Hans Ole fra AAS i deres lille røde bil, 

Reene var lige blevet opereret i det ene ben, og 

kunne ikke køre som hun plejer men kun bevæ-

ge sig rundt på et par krykker, de havde lavet en 

sygeseng halvt på passagerforsædet og halvt på 

bagsædet, således at hun kunne holde køreor-

dren, og noterer i kontrolkortet i liggende stil-

ling. 

Hans Ole kørte samtidigt med at han kiggede i 

køreordren hos Reene bare det at få det til at 

fungerer er en præstation, men at de to kunne 

indtage andenpladsen med kun 14 stp. flere en 

holdet på førstepladsen i B klassen det var utro-

ligt godt gået. 

Det var så den lørdag vi var hjemme ved 01.30 

tiden. 

 

Frank og Kenneth 

Byggecenteret Bjerringbro · Heimdalsvej 1 · 8850 Bjerringbro  

86 68 25 44  · www.stark.dk 

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  



 



 

DMKA Djursland- Løbet 2015 blev kørt d. 21. 

september. Løbet startede fra et velkendt sted, 

OK i Trustrup, hvor vi også startede året før.  6 

hold fra Team Boas, var denne mandag aften 

mødt op til løbet.  

Løbet startede med lidt kørsel i Trustrup inden 

det turen forsætte i en nordligretning. Her var 

nogle super finter man skulle passe på, bl.a. en 

gammel jernbane som var flyttet, noget man 

ikke lige tænker over hver dag. Efter denne lille 

finte gik det videre mod Lyngby. Lyngby, jeg 

tror aldrig jeg har set så mange veje i en by, 

der var så mange at vi var lidt i vildrede engang 

imellem. Ikke nok med det, så formåede vi og-

så at forvirre os selv ret meget, så vi spildte en 

masse dyrebar tid inden vi fandt ud af hvad vi 

skulle gøre, vi fik streget lidt ud i kontrol kor-

tet, hvilket da også fik et par kommentere med 

på vejen i mål, men vi fandt da ud af hvordan 

det skulle stå, og det var rigtigt i sidste ende. 

Efter Lyngby kom vi ud på landet og kørte 

rundt på nogle gårde og små byer, hvor der var 

en masse gode og små finter, så man skulle 

hele tiden være på vagt, og vi faldt da også i et 

par gange, men det var ikke noget som forhin-

drede os i at komme videre, senere nåede vi 

videre til Ginnerup hvor vi kørte lidt rundt in-

den vi kom ud på den fineste grus/asfalt vej, 

som ikke rigtig bliver brugt længere. I bunden 

af denne vej kom i op til en OTK som vi ikke 

kunne se et skilt på, men vi viste tiden var knap 

og vi blev nød til at sige, så må vi tage den fejl 

vi ville få, fordi tiden pressede. Herefter gik det 

videre til en fin stor gård hvor vi skulle kører 

rundt og rundt, samle nogle skilte osv. inden vi 

kom til en slut kontrol. Vi nåede det lige inden 

for tiden, og det viste sig at vi faktisk havde 

gjort det rigtigt selvom vi prøvede at skynde 

os, for at nå det inden for tiden. Løbet endte 

med en dobbelt 1-2-3 for Team Boas i B og C 

klassen. I B-klassen var det Emil og Niels Th. 

Nielsen, foran undertegnede og Kurt Rasmus-

sen og 3. pladsen gik til Tage Mogensen og Ole 

Bechmann Pedersen. I C-klassen vandt Niels 

Aage Jensen og Henning Larsen, med Britta H. 

Niels og Hans Kurt Nielsen på andenpladsen, 

med Per H. Jensen og Frank Kjeldsen på 3. 

pladsen. En fin aften for Team Boas, og Ros til 

løbsledelse, for et godt løb der var passende til 

en mandag aften. 

   Alexander  

bjerringbro@profiloptik.dk 

BANEGÅRDSPLADSEN 10  ·  8850 BJERRINGBRO 

TLF.  86 68 33 77  



                                    DMKA-DJURSLAND Løbet, 21. september 2015                                   

MA-klassen:                                                                      RESULTATLISTE: 

 ST NR. 

3 
1 
4 
2 

LICENS 

089 10115 
027 02897 
071 04519 
027 03175 

KØRER 

Harry Hansen 
Bjarne Andersen 
Poul Brøndum 
Hans Jakobsen 

LICENS 

089 06239 
027 02873 
071 04581 
027 02816 

OBSERVATØR 

Anders Fisker 
Bernd Thrysøe 
Egon Brøndum 
Hans Jørgen Andersen 

 
 

MK 

 
25 
50 
 

FN 

25 
25 
25 
50 

FS/FT 

44 
27 
21 
58 

i ALT 

69 
77 
96 

108 

PLAC. 

1 
2 
3 
4 

DJS 

50 
48 
47 
46 

B-klassen: 

 ST NR. 
13 
11 
12 

LICENS 
303 63473 
303 12459 
303 06986 

KØRER 
Niels Th Nielsen 
Kurt Rasmussen 
Tage Mogensen 

LICENS 
303 57335 
303 39202 
303 06995 

OBSERVATØR 
Emil Nielsen 
Alexander Rasmussen 
Ole Bechmann Pedersen 

MK 
 

25 
25 

FN 
75 
25 
75 

FS/FT 
50 
84 
70 

i ALT 
125 
134 
170 

PLAC. 
1 
2 
3 

DJS 
50 
48 
47 
 

C-klassen: 

 ST NR. 

22 
24 
23 
21 

LICENS 

303 33566 
303 31175 
303 40832 
071 04535 

KØRER 

Niels Aage Jensen 
Britta H Nielsen 
Per H Jensen 
Per Elbæk 

LICENS 

303 33309 
303 31114 
303 37858 
071 38292 

OBSERVATØR 

Henning Larsen 
Hans Kurt Nielsen 
Frank Kjeldsen 
Michael Eriksen 

 
 
 

MK 

25 
75 

100 
125 

FN 

25 
50 
50 
75 

FS/FT 

82 
54 
48 
79 

i ALT 

132 
179 
198 
279 

PLAC. 

1 
2 
3 
4 

DJS 

50 
48 
47 
46 

D-klassen: 

 ST NR. 

 
 

LICENS 

 

KØRER 

 
 

LICENS 

 

OBSERVATØR 

 

MK 

 

FN 

 

FS/FT 

 

i ALT 

 

PLAC. 

 

DJS 

 

TURIST-klassen: 

 ST NR. 

42 
41 
 

KØRER 

Krista Andersen 
Anders Bjerregaard 

OBSERVATØR 

Svend Erik Andersen 
Knud Bjerregaard 

MK 

75 
225 

FN 

50 
25 

FS/FT 

6 
20 

i ALT 

131 
270 

PLAC. 

1 
2 
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Direktøren for Skoda var på besøg hos Mercedes direktøren, og efter de havde gået 
en runde i hele produktionen, nåede de hen til den sidste prøve af Mercedes.  
 
En alm. missekat blev sat ind på forsædet, døren blev lukket, og arbejderne gik til 
frokost.  
 
Skoda-direktøren spurgte forundret - hvorfor gør I det? Hvortil Mercedes-direktøren 
forklarerede, at det var den sidste test - nemlig om en Mercedes var tæt nok.  
 
Lang tænkepause ..... hvorefter Skoda-direktøren måtte vide - jamen hvad beviser 
det?  
 
Mercedes-direktøren: -Det er da klart - er misser død, er bilen tæt nok, men lever mis 
efter frokost, må listerne laves om  
 
Der gik nogle år.  
 
Mercedes-direktøren kom nu på besøg hos Skoda og --- ja i kan regne ud, at i det 
sidste rum, blev en Tjekkisk mis, som i øvrigt ligner en alm. dansk bortset fra spro-
get;) sat ind på forsædet af Skodaen der skulle afprøves.  
 
Han udbrød -Nå, I har nok lært noget af os mht. til tæthed af bilen?  
 
Skoda-direktøren: -Ja, da, vi har lært meget af jer - det var en genial prøve I brugte 
svarede Skoda-direktøren -når middagspausen er overstået er det jo klart for os, om 
Skodaen er tæt. For er misser fortsat i bilen er den tæt nok, og er den løbet sin vej, 
har vi et problem med listerne. 
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Frank og jeg deltog i aftes i DASU dialogmøde øst 

på Scandic hotel i Silkeborg, der var mødt ca. 50 

repræsentanter op for de klubber som er hjem-

mehørende i Jylland. 

Mødet indledtes med at DASUs formand Bent 

Mikkelsen bød velkommen, hvorefter sekretari-

atschef Ture Hansen fremlagde oplægget, som vi 

også har set på tryk, og som for langt størstede-

lens vedkommende omhandler en omlægning/

forenkling af de forskellige medlemskontingent 

beløb, og licenspriser. 

Tanken med øvelsen skal være en mere oversku-

elig ordning med færre typer medlemsskaber, og 

en lavere betaling for den del af medlemmerne 

som på den ene eller anden måde mest er til-

knyttet vores organisation som officials, domme-

re, løbsledere eller lignende, og de som kun er 

medlemmer for at få Autosport, eller af ren inte-

resse for vore sportsgrene. 

Vi aktive udøvere som jo nok er dem der nyder 

godt af de mange frivillige indsatser der ydes fra 

de før omtalte mennesker skal så betale en lidt 

større bid af kagen, da DASU som helhed ikke kan 

undvære de beløb der kommer ind i medlems-

kontingenter og licenser. 

Øvelsen skal ende op med en nul løsning forstået 

på den måde at der kommer det samme beløb i 

DASUs kasse også efter en omlægning, allerede 

det at foreslå, og måske vedtage forslaget er en 

satsning, fordi man rent faktisk ikke har nogen 

garanti for at medlemmerne reagerer som for-

ventet, og ikke reagerer ved at forsvinde, eller 

det modsatte, men unionens bestyrelse vover at 

tage chancen.    

Der var en livlig debat, og rigtigt mange syns-

punkter blev luftet, forslaget kan få indflydelse på 

mange ting bla. Er der store forskelle på hvordan 

de forskellige kommuner rundt i landet støtter 

eller ikke støtter med medlemstilskud til både 

unge og ældre medlemmer, så på dette område 

kan forslaget faktisk også gribe ind i de enkelte 

klubbers økonomi. 

Anne Andersen fra sekretariater deltog også i 

mødet, og måtte en del gange i løbet af aftenen 

forklarer hvordan tingen rent faktisk foregår i 

dag, og hvad der eventuelt kunne blive mere en-

kelt, eller det modsatte med de ting som forsla-

get indeholder. 

Rent personligt har jeg måske en fornemmelse af 

at det ikke ændrer ret meget på tingenes tilstand, 

og at det heller ikke giver de store arbejdsbespa-

relser hverken hos DASU eller i klubregi, så jeg vi 

da nok sætte spørgsmålstegn ved om resultatet 

står mål med anstrengelserne. 

Debatten var rigtig livlig, med rigtig mange tilken-

degivelser både for og imod, vi diskuterede i ca. 2 

timer. 

DASU havde afholdt et tilsvarende møde på Sjæl-

land aftenen før, og i slutningen af forløbet hos 

os blev der spurgt ind til hvordan vore Sjælland-

ske venner havde modtaget forslagene. Bestyrel-

sen mente at kunne huske at det var blevet mod-

taget med stående klapsalver, men det skal nu 

nok tages med et gran salt. 

Hos os endte aftenen med at Ture bad om en 

uforpligtende tilkendegivelse ved håndsopræk-

ning fra forsamlingen, var man for eller imod for-

slaget og det videre arbejde med det så det even-

tuelt kan fremsættes på det kommende repræ-

sentantskabsmøde, så vidt jeg kunne se af de 
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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. 

løftede arme, så var det næsten dødt løb, dette 

affødte spørgsmålet om hvordan Sjællænderne 

havde tilkendegivet deres holdning til planerne. 

Der havde ikke været en lignende tilkendegivel-

se på Sjælland, men man mente fra bestyrel-

sens side at det nok var blevet mere positivt 

modtaget derovre end hos os i Jylland, og her 

takkede formand Bent Mikkelsen for en god og 

livlig debat, og vi kørte alle hver til sit. 

Kenneth 

http://www.hingeauto.dk


Klasse D Klub

Christina D. Andersen BOAS 50 50 100

Søren D. Andersen BOAS 50 50 100

Klasse C Klub

Frank Kjeldsen BOAS 46 50 48 50 50 48 47 293

Hans Kurt Nielsen BOAS 48 48 50 48 46 50 48 292

Britta H. Nielsen BOAS 48 50 48 46 50 48 290

Henning Larsen BOAS 50 47 47 48 48 50 290

Niels Aage Jensen BOAS 50 47 47 48 48 50 290

Per H. Jensen BOAS 46 50 48 50 47 241

Per Elbæk RAS 47 46 47 47 46 233

Michael Eriksen RAS 47 46 47 47 46 233

Kenneth Kjeldsen BOAS 45 45 47 45 48 230

Bo Kjeldsen BOAS 45 45 47 45 182

Torben Østergaard AAS 44 44 88

Poul-Erik Hansen AAS 44 44 88

Marianne Kanstrup TMS 50 50

Allan Christensen TMS 50 50

Kristian Kjeldsen RAS 50 50

Thomas Nielsen BOAS 48 48

AAS 

14/4

BOAS 

5/5

BOAS 

1/6

TMS 

13/6

PointAAS 

24/8

BOAS 

7/9

DMKA 

21/9

KOM 

19/10

RAS 

28/12

        Stilling 2015…..6 ud af 10 løb er tællende

   Den Jyske Sekskantsturnering AAS-RAS-KOM-BOAS-DMKA-TMS.
KOM 

19/3

KOM 

19/3

AAS 

14/4

BOAS 

5/5

BOAS 

1/6

TMS 

13/6

AAS 

24/8

        Stilling 2015…..6 ud af 10 løb er tællende

    Den Jyske Sekskantsturnering AAS-RAS-KOM-BOAS-DMKA-TMS.
BOAS 

7/9

DMKA 

21/9

KOM 

19/10

RAS 

28/12

Point



Klasse B Klub

Emil Nielsen BOAS 47 50 48 48 45 50 50 293

Tage Mogensen BOAS 50 47 48 50 50 46 47 292

Ole Bechmann Pedersen BOAS 50 47 48 50 50 46 47 292

Niels Th. Nielsen BOAS 50 48 48 45 50 50 291

Renée Nielsen AAS 46 48 50 47 48 47 286

Hans Ole Nielsen AAS 46 48 50 47 48 47 286

Lars Vinther DMKA 44 45 46 48 50 48 48 285

John Knudsen DMKA 44 45 46 48 50 48 48 285

Alexander Rasmussen BOAS 45 46 47 48 48 47 48 284

Kurt Rasmussen BOAS 45 46 47 48 48 47 48 284

Else Friborg KOM 48 48

Henning Friborg KOM 48 48

Inger Nielsen BOAS 47 47

Klasse M-A Klub

Poul Brøndum RAS 50 50 45 48 48 48 46 47 291

Egon Brøndum RAS 50 50 45 48 48 48 47 291

Bjarne Andersen AAS 48 47 50 50 48 48 291

Bernd Thrysøe AAS 48 47 50 50 48 48 291

Hans Jakobsen AAS 47 50 46 46 48 50 46 287

Hans Jørgen Andersen AAS 47 50 46 46 48 50 46 287

Anders Fisker KOM 48 48 47 47 47 50 287

Harry Hansen KOM 48 47 47 50 192

Jens Døssing KOM 48 48 46 142

Michael Døssing KOM 48 48 96

Kristina Fisker KOM 48 47 95

Finn Hvidberg TMS 50 50

Ole Skov TMS 50 50

Morten B. Andersen TMS 48 48

Bjarne Agesen TMS 48 48

Ole Bach TMS 48 48

Bjarne Nielsen TMS 48 48

Børge Holm TMS 47 47

Mogens B. Andersen TMS 47 47

Jytte Døssing KOM 46 46

Hans Ole Nielsen AAS 46 46

Bjarne Jensen TMS 45 45

Bjarne Madsen TMS 45 45

Lars Jespersen KOM 44 44

Asger Jespersen KOM 44 44

BOAS 

7/9

DMKA 

21/9

KOM 

19/10

RAS 

28/12

Point

        Stilling 2015…..6 ud af 10 løb er tællende

    Den Jyske Sekskantsturnering AAS-RAS-KOM-BOAS-DMKA-TMS.
KOM 

19/3

AAS 

14/4

BOAS 

5/5

BOAS 

1/6

TMS 

13/6

AAS 

24/8

BOAS 

1/6

TMS 

13/6

AAS 

24/8

BOAS 

7/9

DMKA 

21/9

KOM 

19/10

RAS 

28/12

Point

        Stilling 2015…..6 ud af 10 løb er tællende

    Den Jyske Sekskantsturnering AAS-RAS-KOM-BOAS-DMKA-TMS.
KOM 

19/3

AAS 

14/4

BOAS 

5/5



  Kjellerup og Omegns Motorklub 
 
      
                                                   

        Indbyder til 
       Nord for Kjellerup 
       mandag den 19. oktober 2015 

          9. afd. af Den Jyske Femkant 
 
 
 



                                   Tillægsregler for  
                        Nord for Kjellerup 
                            9. afd. af den Jyske Femkant 
 
Arrangerende klub: Kjellerup og Omegns Motorklub 
 
Løbets Navn: Nord for Kjellerup 
 
Type: Åbent O-løb 
 
Dato: Mandag den 19. oktober 2015 
 
Løbsledelse: Harry Hansen og Anders Fisker OF 413/423 
 
Sekretariat: Anders Fisker  tlf. 29840948, mail acf@bknet.dk 
 
Deltagerklasser:          Gebyr:                     Løbslængde ca. 
M-A                             100 kr                     max. 37 km 
B  særskilt rute             100 kr                     max. 36 km 
C                                  100 kr                     max. 36 km 
D                                  100 kr                     max. 30 km 
T                                    50 kr                     max. 25 km 
 
Anmeldelse: via www. osport.dk evt ved start senest kl. 18.45 
 
Mødested: Rødkærsbro Hallen, Brandstrupvej 25,  
                   8840 Rødkærsbro 
 
Samlingssted: Rødkærsbro Hallen 
De har nogle gode pølser. Husk at bestille ved tilmelding. 
 
1. start kl. 19.00 
 
Al information om løbet kan ses på www.kom.mono.net 
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HUSKELISTEN: 
 

3. oktober kl. 14.00 Statoil Løbet 2015 Hold DM 
 

5. oktober kl. 19.00 Silkeborg-løbet 2015 
( se side 8-9) 

 
10. oktober Honda-løbet (TMS) 

( se osport.dk) 
 

19. oktober Nord for Kjellerup DJS 9 
( se side 20-21 ) 

 
24. oktober Nordjylland Rundt 2015 

( se osport.dk) 
 

1. november kl.13.00 Bil-bingo 
( se side 3 ) 

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

mailto:fp@bkkontor.dk

