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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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   Så er det tid til bowling og 

                    præmiefest i BOAS. 

                    Det sker lørdag den 20-02-2016.  

   Mødetid mellem kl. 15.00 og 15.30, så vi kan nå at få holdene lavet og  

   skoene snøret inden at det går løs med bowling fra kl. 16.00 - 17.00 

                   Efter bowling er der spisning og præmieuddeling.                       

 

                    Menu : Wienerschnitzel med tilbehør. 

                    150 Kr. med Bowling. 

   100 Kr. uden Bowling. 

                     

 

 

 

 

Sted:   Bowlinghallen Viborg 

   ( i kælderen )  

   Tinghallen  

   Tingvej 3 

   8800 Viborg.     

    

 Sidste tilmelding den 14-02-16 

 Tilmelding til Hans Kurt på : 

 mail: h-k-nielsen@bknet.dk eller på 

 Tlf.: 2849 8850 (efter kl. 15.00 ) 

mailto:h-k-nielsen@bknet.dk
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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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Fire mand stærk drog vi afsted fra Hammel først 

på lørdagen for at være med og høre hvad der rør` 

sig i DASU, men vel fortrinsvis hvilke tanker vej-

sportsudvalget gør sig om fremtiden på de danske 

landeveje, i hvert fald i O – regi. 

Først lidt evaluering på 2015 sæsonen, der er ble-

vet afviklet 33 åbne o-løb, og en del ”lokale” min-

dre løb. Desuden 6 stk. DM løb, og et hold DM, 

deltagerantallet ved DM løbene ligger faktisk på 

linje med de sidste 7 års gennemsnit hvilket er 34 

hold pr. løb. Hold DM kunne præsterer en del fle-

re ca. 50 hold, det skal vi nok ikke regne med som 

en fremtidig rettesnor, men har da lov at håbe. 

Vejsportsudvalget 

har, hvor gerne 

de end ville, ikke 

de vise sten til 

løsning af det 

evigt tilbagevendende emne med for få deltagere 

til vore løb, som jo kræver stort set den samme 

arbejdsindsats om der er 7 eller 37 hold til start. 

Udvalgt havde opstillet en hel masse punkter til 

debat, og der blev da også snakket mangt og me-

get igennem, skal vi som det så småt allerede bli-

ver praktiseret have GPS løb? Skal vi have hjælpe-

kort på Ipad eller telefon? som det er i dag er det 

fuldt ud tilladt, ud fra devisen om at det rent fysisk 

er umuligt at kontrollerer, det fremgik da også af 

snakken i blandt de ca. 20 fremmødte klub repræ-

sentanter, at en del af os bruger det i vanskelige 

pasager i løbene og at det fungerer ganske fortrin-

ligt.    

Et anden emne i debatten var om vi noget i stil 

med hvad man 

benytter i løb i 

Sverige skal be-

nytte automatiske 

”stærekasser” 

som hemmelige 

tidskontroller? her bliver man tidsnoteret elektro-

nisk mange gange, og dermed kører meget mere 

på skarpe tider, og måske en form for stempelkon-

troller med fingeraftryk, så man hele tiden låser 

for omkørsler? fordelen ved det system er at man 

kan spare på tidskontrol mandskaber og alligevel 

holde nøje øje med hvad de deltagende hold fore-

tager sig og hvornår. Rent teknisk er det muligt og 

unionen er muligvis ved at anskaffe noget udstyr 

som kan klare disse ting.   

Ligeledes blev det vendt om der skal være færre 

klasser, men så med et bredere spænd, og en stør-

re forskel i selve rutens sværhedsgrad, og ikke 

mindst i de anvendte vejes beskaffenhed, i det 

hele taget blev de veje vi benytter et stort samta-

leemne, udvalget slår meget til lyd for at i A, B, C 

og D klasserne skal løbene kunne køres i nye biler 

uden at det kræver mere end en vask når man 

kommer hjem igen. M klassen skal også have veje 

af rimmelig kvalitet, men her tolereres dog lidt 

flere ujævnheder også kaldet frit vejvalg. 

Det blev også vendt om vi skal til at have individu-

el pointstildeling, således at kører og observatør 

får points hver for sig og som følge heraf kan bytte 

og skift som man har lyst i løbet af en løbssæson?  

Skal vi have obligatori-

ske kaffe/tissepauser 

indlagt i løbene? Skal vi 

fortsat have startnum-

mer på siden af bilen 

mens vi kører, eller skal vi undlade med at gøre 

opmærksom på at her har vi en der garanteret 

køre ”vildt”?  

Er vi nået for langt ud med anvendelse af 

”finurligheder” i beskrivelsen af løbsruten? Skal vi 

holde os til det og de oplysninger som fremgår af 

de originale kort over området, eller må løbslede-

ren opfinde og påtegne næsten hvad som helst på 

kortene? 

Løbene skal være meget længere, og kun foregå 

på fine asfalterede offentlige veje, så man undgår 
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at skulle hente tilladelser hos private lodsejere, og 

der kan være langt mellem ”finterne” men det kan 

gå stærkere er det det vi vil? NEJ det var vist en af 

de få tilkendegivelser udvalget fik med sig hjem. 

Skal vi have en helt ny løbsform en rent elektro-

nisk som ligger klar på hylden, og som deltagerne 

kan køre igennem på en individuelt for dem pas-

sende tidspunkt i en periode af f.eks. to uger, og 

kontrollen af den rette rute er GPS målinger, altså 

ingen skilte i vejkanten ej heller tidskontroller. Det 

springende punkt i en sådan løbsform er helt sik-

ker de private tilladelser, det er nok de færreste 

lodsejere der vil være begejstret for at have folk 

kørende på alle tidspunkter af døgnet på deres 

private veje. 

Jan fra Ikast og Henrik fra Sjælland blev udpeget til 

at arbejde lidt videre med sagen om elektroniske 

løb og GPS systemer eventuelt ved at finde nogle 

steder skoler eller lignende hvor de kunne være 

interesseret i at udvikle noget som et led i en eller 

anden form for undervisning. 

Skal vi lave flere små ”hurtige” løb i meget lokale 

områder? Det bliver mere problematisk at køre på 

offentlige privatiserede vej, som i teorien ejes af 

de enkelte beboere langs vejen, men som jo i det 

daglige fungerer præcis som inden kommunerne 

var så elskværdige at forærer dem til beboerne, 

hvordan forholder vi os og hvad siger loven om 

dette??.  

ER O-LØB FOR NØRDER?   

Alt dette her og meget mere 

var oppe at vende, der blev 

ikke draget mange konklusio-

ner, men der var meget til udvalget at arbejde vi-

dere med. Noget blev dog tydeligt tilkendegivet, 

og lidt havde udvalget da også fastsat på et besty-

relsesmøde tidligere på dagen.  

Det som er helt klippefast ændret fra nu af er: 

For eftertiden gives 48 løbslederpoints til løbslede-

re ved mesterskabsløb. 

Definitionen på startstedet i en rundkørsel er altid 

ved vejen når man forlader rundkørslen. 

Det som deltagerne tilkendegav meget tydeligt 

var: 

Der er for meget kørsel i villakvarterer, som man 

gerne så flyttet i industriområder, eller på landet. 

Målepunkter som skal bruges i terrænet skal være 

klare og tydelige, og måske ikke så opfundne som 

det til tider er tilfældet i dag. 

Kortforsyningen er i gang med en opgradering af 

kort på nettet, og der er netop blevet nye kort af  

langt højere kvalitet tilgængelige.   

LØBSKALENDEREN: 

DM løbet i Thy den 27/08 er flyttet den 03/09 JFM 

løbet i Kjellerup den 08/10 er opgraderet til også 

at være DM løb. Borup flytter SM 4 fra den 08/10 

til den 23/10. 

Alt dette og me-

get mere var på 

programmet, og 

der blev de-

batteret hver 

eneste minut 

den lørdag eftermiddag. 

4 BOAS´ere  

Kurt, Frank, Tage og Kenneth 
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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  

Byggecenteret Bjerringbro · Heimdalsvej 1 · 8850 Bjerringbro  

86 68 25 44  · www.stark.dk 

http://www.hingeauto.dk


 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 konstituerende bestyrelsesmøde lørdag den 16. januar 2016 i Hjermind Gl. Skole. 

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

1. Sidste mødes referat. 

Godkendt og underskrevet. 

2. Konstituering af bestyrelsen: 

Formand:  Hans Kurt Nielsen 

Næstformand: Frank Kjeldsen 

Kasserer:  Henning Larsen 

Klubblad / Web: Kurt Rasmussen 

Klubblad / Journalist: Kenneth Kjeldsen 

3. Opstartsløb. 

Ligger klar i vindueskarmen, nu håber vi blot på at der er et godt fremmøde. 

4. Bowling / præmiefest hvor og hvornår 

Det aftales at vi afholder det i Bowlinghallen Viborg i lighed med de sidste par år. Hans Kurt står for at 

lave aftale med bowlinghallen, vi forsøger med enten den 13. eller den 20. februar. Kurt laver 

indbydelse til klubblad. 

5. Aktivitetskalender 2016 

Kurt renskriver den til næste klubblad og opdaterer vores kalender på hjemmeside. 

6. Status på hold DM løbet d. 11. juni 2016 

Der forhandles i øjeblikket med 2 sponsorer. Der er fundet 1 kontrolkører og V-udvalget har lovet at 

finde den anden. Hjermind Gl. Skole er lejet til dagen og vil blive brugt som målsted, vi vil selv stå for 

bespisningen. 

7. Klubbens målsætning 2016 

Fortsætter det lange seje træk som hidtil, med at finde nye medlemmer til vores forening. 

8. Skal vi fortsat tilbagebetale 1/2 Dasu licens i 2016, til de personer, der bliver DM - JFM beregnet. 

Det aftales at vi fortsat vil give tilskud til licensbetalingen og det aftales at der i sæsonen 2016 

refunderes 50 % af licensen hvis man gennemfører enten DM eller JFM eller måske begge.  

9. Løbsleder tilskud 2016 

Det aftales at der i 2016 udbetales et tilskud til løbsledere på kr. 500,- pr. O-løb der er optaget i DASU’s 

løbskalender og som afholdes af en løbsleder med BOAS licens. 

10. Flag / banner. 

Kenneth har kontakt til leverandør som har sendt et par eksempler. Demokratiet bestemte at det skal 

være eksempel 1 der skal indkøbes. 

11. Eventuelt. 

Under Kaffen. 

 

    Ref. Kurt 

       

mailto:h-k-nielsen@bknet.dk
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En mand og en kvinde, som aldrig har mødt hinanden før, skal overnatte i den samme sovevogn i toget. 
Efter de formelle pinligheder, falder de begge i søvn; kvinden i overkøjen og manden i underkøjen. 
Midt om natten, læner kvinden sig udover kanten og siger: "Jeg er ked af at vække dig, men jeg fryser rigtig meget. 
Kunne du ikke undvære et tæppe, så er du rigtig sød." 
Manden kigger op med et lille glimt i øjet og siger: "Jeg tror jeg har en bedre idé. Lad os lade som om vi er gift." 
"Ja, hvorfor ikke", smiler kvinden. 
"Godt", svarer manden, "så hent da for helvede dit eget tæppe." 



  

Bjerringbro og Omegns Auto Sport 

indbyder til 

XL-Byg Løbet 2016 

Mandag den 7. marts 2016 

1. afd. af Klub Mesterskabet i BOAS. 

Mandag 7. marts BOAS-løb     KM1   ( Kurt & Alexander ) 

Mandag 4. april BOAS-løb     KM2 DJF2  ( Hans Kurt ) 

Mandag 2. maj BOAS-løb     KM3 DJF3  ( Emil ) 

Lørdag 11. juni Hold DM      KM4 JFM2  ( Hans Kurt & Frank ) 

Mandag 5. sep. BOAS-løb     KM5 DJF6  ( Tage & Ole )   

Mandag 3. okt. BOAS-løb     KM6   ( Henning & Niels Aage ) 

Søndag 6. nov. Bil-Bingo    ( BOAS ) 

http://www.team-boas.dk/


  

 

TILLÆGSREGLER FOR ORIENTERINGSLØB  
Konkurrencen afholdes i henhold til reglement for Bilorienteringsløb i  

Danmark, nedenstående tillægsregler og supplerende slutinstruktioner. 

XL-Byg Løbet 2016 

Arrangerende klub: Bjerringbro og Omegns Auto Sport 

Løbets navn:  XL-Byg Løbet 2016 

Type:    Åbent O-løb. 1. afd. af KM i BOAS 

Dato:    Mandag den 7. marts 2016 

Løbsleder:   Kurt Rasmussen   OF 423 

Løbsledelse:  Alexander Rasmussen 

    Kurt Rasmussen   OF 423 

 

Sekretariat:  Kurt Rasmussen. 

    Skovvangsvej 6· 8450 Hammel. 

    Tlf.: 4040 0316 

    E-mail:kurt5@mail.dk 

Holdkonkurrence: Ingen 

Deltagerklasser:  Startgebyr:  Løbslængde: 

M-A    100 kr.  Ca. 30 km  + evt. transport. 

B    100 kr.  Ca. 30 km  + evt. transport 

C    100 kr.  Ca. 30 km  + evt. transport. 

D    100 kr.  Ca. 30 km  + evt. transport. 

T (Turist)  50 kr.   Ca. 25 km  + evt. transport. 

 

Anmeldelse:  www.osport.dk  

    eller henvendelse til sekretariatet. 

Betalingsmåde:  Ved start. 

Mødested:   XL-Byg Thorsø 

    Møllevej 13B 

    8881 Thorsø 

Startsted:   Samme sted. 

Samlingssted:  Mariann & Kurt 

    Skovvangsvej 6 

    8450 Hammel. 

Første mandskabs mødetid: Kl. 18.30. 

Første mandskabs starttid: Kl. 19.00. 

 

Særlige bestemmelser:  

    Al information til deltagerne sendes via mail. 
    HUSK rigtig mailadresse. 

BOAS 

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


 

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

mailto:fp@bkkontor.dk


 

Så blev det jul igen, julegaverne pakket ud, de fle-

ste julefrokoster overstået, og hvad så, jo selvføl-

geligt et besøg hos de gæve løbslæggere i Randers 

Jørgen, Egon, og Poul, for at se hvilke finurligheder 

de har fået strikket sammen her i de allersidste 

dage af 2015.  

Bo og jeg startede som 

mandskab nr. 1 så om 

ikke andet var vi jo da i 

front lige en kort tid. 

Løbet blev skudt i gang 

med en transportetape 

fra RAS´s klublokaler til 

Fausing lidt ude på 

Djursland, en tur forbi kirken lidt rundt i byen og 

en lille vej forbi en gård, herefter til venstre mente 

jeg, det indebar en hemmelig tidskontrol kort 

efter svingningen, den skulle vi bare ikke have vi 

skulle i stedet svinget til højre og en tur mere 

rundt i Fausing inden den hemmelige. Vi valgte at 

gøre det om så vi fik den rigtige rute med de rette 

skilte, men jo så tidskontrollen som fejlnotering. 

Ikke den bedste start på løbet. 

Længere fremme vending i en lille ejendom umid-

delbart op ad vejen med en hulens masse skrot på 

gårdspladsen, andre hold påstod at der kunne 

man da ikke køre igennem, men det kunne man 

blot valgte vi den forkerte vej rundt, resultat en 

”skæv”. Næste etape bød på en byrundtur i Al-

lingåbro, med det resultat, for os, at vi satte to 

skilte. Tredje etape bød på lidt mere Allingåbro, og 

Vejlby og så ellers på landet til Bode, og den her 

beliggende MC racing 

klubs område, det skal 

lige indskyde at der i 

dagene op til løbet 

havde været rimeligt vådt, og at området i Bode 

nok ligger lidt lavt. Her var der fedtet og direkte 

blank vand vi travede den lille lund tynd, og der 

var rigtig mange biler i området på samme tid. Vi 

fandt fornuftigt ud af ruten, men på et kort stykke 

af den tværs over en græsmark som var totalt 

oversvømmet gik der et spor, vi havde ikke for 

meget fart på inden vi røg ud i det, og kunne ikke 

se hvor dybt der egentligt var, vi var heldige og 

kom i land til tidskontrollen på lodder og trisser, 

mens andre hold kom fra mødet med våde fødder 

og hostende bil. Til slut tilbage til målkontrollen i 

Allingåbro, vi havde bestem ikke taget placeringer 

fra nogen, endte som næstsidste hold, men havde 

en sjov eftermiddag ud af det. 

Som en del af nytårsløbet er der en ekstra etape 

som køres efter gamle regler, som er noget ander-

ledes end dem vi kender i dag. Vi havde tilmeldt 

os denne del også og fortsatte ud i fædrelandet 

igen, nu hvor det faktisk var blevet mørkt.  

Et rigtigt fint gammelt kort, farver og det hele, 

over området fra Allingåbro og ind mod Assentoft 

dannede grundlag for turen, vi fandt rimeligt for-

nuftigt ud af Allingåbro og den rette vej til Grund, 

her kom vi ikke helt langt nok ud på en gammel 

vej som var rettet ud resultat vi mangler en plan-

lagt kontraordre uden at opdage det, og så til tids-

kontrollen. Videre gennem Floes Engbakker og 

endnu en planlagt kontraordre, som vi denne gang 

fangede, skitsekørsel gennem Floes, her målte vi 

ikke langt nok resultat drejede for tidligt til ven-

stre og manglede et Z, Slyngborg ny vejforlægning, 

og hemmelig tidskontrol men det gjorde vi på 
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rette vis. Videre over Hamlets Grav og Ammelhe-

de, hvor vi buede vejen en smule for meget og 

missede et X helt ude i knækket til Drastrup hvor 

vi begge to overså skiltet ved en hemmelig tids-

kontrol og som følge deraf jo selvfølgeligt kørte 

forbi ham uden notering, ad den gamle hovedvej 

16 ind til Assentoft, rundt i industrikvarteret hvor 

vi ikke får et S, og så tilbage til den tidskontrol vi 

lige er kørt forbi ad bagvejen, og denne gang er 

han så målkontrol og dermed opgivet på vores 

kørerordre så nu fandt vi ham, men det gav en 

frygteligt masse rod i regnskabet.  

Et rigtigt godt og sjovt arrangement, hvor vort sto-

re problem blev tidskontroller af den ene eller an-

den slags. 

Det skal dog siges at vi på den ”gamle” del af ru-

ten hvis man ser på den alene faktisk kørte for-

nuftigt godt, og ikke placerede os så ringe. En stor 

tak til de gæve gutter i løbsledelse for en god 

eftermiddag, og ikke mindst tak til de gæve damer 

bag dem, for et rigtigt godt aftenmåltid. 

Bo og Kenneth     

 

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  



T N Dag Dato Løb Arrangør / Arrangement KM DJF JFM DM

Lørdag 16. januar BOAS / Opstartsdag

Lørdag 20. februar BOAS / Bowling - Præmie

Mandag 7. marts O-løb BOAS / Hammel 1

Søndag 13. marts P-løb Dansk Historisk Motor Club

Tirsdag 15. marts O-løb KOM 1

Lørdag 2. april O-løb VAS / Sjælland 1

Mandag 4. april O-løb BOAS / Hans Kurt 2 2

Lørdag 16. april P-løb RAS / FDM DASU Classic

Lørdag 30. april O-løb AAS 1 2

Mandag 2. maj O-løb BOAS / Emil 3 3

Lørdag 21. maj P-løb SMKG / FDM DASU Classic

Lørdag 4. juni O-løb Stevns Motorklub 3

Lørdag 11. juni O-løb BOAS /                          Hold DM 4 2

Lørdag 18. juni P-løb DRC / FDM DASU Classic

Mandag 20. juni O-løb AAS 4

Fredag 12. august P-løb DHMC / Classic Car Challenge

Lørdag 13. august P-løb DHMC / FDM DASU Classic

Mandag 29. august O-løb AAS 5

Lørdag 3. september O-løb TMS 3 4

Mandag 5. september O-løb BOAS / Tage & Ole 5 6

Lørdag 10. september O-løb AAS 4 5

Lørdag 1. oktober P-løb LOMS / FDM DASU Classic

Mandag 3. oktober O-løb BOAS / Henning & Niels Aage 6

Lørdag 8. oktober O-løb KOM 7 5 6

Lørdag 29. oktober P-løb HAMK / FDM DASU Classic

Lørdag 5. november O-løb DMKA 8 6

Søndag 6. november BOAS / Bil-bingo

Lørdag 12. november P-løb DHMC / Midnight Run

Mandag 14. november O-løb KOM 9

Mandag 28. november BOAS / Generalforsamling

Onsdag 28. december O-løb RAS / Nytårsløbet 10



K O K O K O K O K O K O K O K O K O K O K O K O K O

Søgård Racing Løbet

KOM 19-03-2015
X X X X X X X X X

Thisted Motor Compagni løbet

TMS 21-03-2015
X

Suzuki-MBO-løbet 2015 DM1

MBO 28-03-2015
X X X X X X

Fyn Rundt 2015

MKC 11-04-2015
X

Egebjerg løbet DJS 2

AAS 14-04-2015
X X X X X X X X X X X X X

DAN-GLAS Løbet DM2/JFM1

KOM 24-04-2015
X X X X X X X X X X

BILA-løbet DM3/JFM2

TMS 25-04-2015
X X X X X X X X X X

Statoil Løbet JFM3

AAS 30-05-2015
X X X X X X X X

SKODA løbet DJS DJS5

TMS 13-06-2015
X X

Toyota STS løbet DM4 / JFM4

SOMS 22-08-2015
X X X X X X X X X X

Johansen Automobiler DJS 6

AAS 24-08-2015
X X X X X X X X X X X X

Flint Auto & Elektro-løbet DM5

HAMO 19-09-2015
X X

Djursland-Løbet 2015 DJS8

DMKA 21-09-2015
X X X X X X X X X X X X

Statoil Løbet Hold DM JFM5

AAS 03-10-2015
X X X X X X X X X X X X

Honda-Løbet

TMS 10-10-2015
X X X X

Nord For Kjellerup

KOM 19-10-2015
X X X X X X X X X X X X

Nordjylland Rundt 2015

24-10-2015
X X X X

Nordsjælland by Night 2015

14-11-2015
X X

Kjellerup Bilcenter løb

28-11-2015
X X X X X X X X

Nytårs løbet 2015

28-12-2015
X X X X X X X X X X X X X

Ialt 17 5 10 3 13 12 12 13 13 13 9 7 12 12
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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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HUSKELISTEN: 
 

14. februar HUSK  
Sidste tilmelding til Bowling & præmiefest 

 
20. februar kl. 15.00 Bowling & præmiefest 

( se side 3 ) 
 

7. marts kl. 19.00 XL-Byg løbet 2016 
( se side 10 - 11 ) 

 
13. marts Vinter Classic 2016 P-løb 

( se osport.dk ) 
 

15. marts kl. 19.00 Den Jyske Femkant 
( se næste nummer af BOAS-nyt ) 


