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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 oprandt den 2. april 2016, og dermed første 
afd. af DM som skulle afvikles af samme klub 
som lavede sidste afd. i 15. 

Der var et par steder vi i hvert fald havde i frisk 
erindring, og hvor vi nok skulle tage os i agt, 
men det blev i et ganske andet område vi kom til 
at udfolde os. 

Vi var tre BOAS hold der mødtes ved færgen i 
Århus kl. 12.30 Alexander og Kurt, Tage og Ole 
og Frank og jeg. Efter en stille og rolig sejltur og 
lidt madpakkespisning sammen med en del flere 
jyske hold fik vi Sjælland under fødderne/
hjulene der var udstukket formaninger om at vi 
kun måtte komme én bestemt vej til startstedet, 
som var i et industriområde i Glostrup, hvis vi 
blev set andre steder ville det medfører udeluk-
kelse, der var dog mulighed for tankning, og tu-
ren på tanken afslørede da også et par skilte i 
området, så det var nok lige ud på ruten fra start-
stedet af. 

Frank har siden sidst skiftet den go´e gamle 
Mazda ud med en Toyota, som viste sig ikke at 
være hel så god i motoren som forventet, så vi 
måtte ud på lånemarkedet for at have noget at 
kører i. Det blev til Bo´s Toyota Corolla som vi 
kører Bo og jeg når vi danner par, den er ikke så 
veludstyret som Frank´s bil den er minus triptæl-
ler, men jeg fandt en Rally triptæller, som kunne 
installeres på min Windows phone, og den virke-

de bare fortrinligt var fuldt nøjagtig nok til at vi 
kunne finde rundt selv på Sjælland. Det var ikke 
den´s skyld at vi ikke vandt. 

Vi startede ganske rigtigt ud i industriområdet 
omkring Glostrup, og tilbage til start hvor også 
TK 1. befandt sig, alle skiltene med men havde 
brugt 10 min. for meget. Herefter en rimelig lang 
transportetape, men køretider på et par hold blev 
belært om at disse skal overholdes også på trans-
portetaper. Holdene mente det ville være godt at 
komme så hurtigt afsted som muligt af hensyn til 
dagslyset, og tidskontrollen havde ingen indven-
dinger, men de blev straffet for ikke at have 
brugt den beregnede tid på transportetapen det 
var lidt øv. Alexander og Kurt var blandt de 
”for” hurtige. 

Transportetapen førte os gennem Sengeløse, 
Herringløse, og Gundsømagle til restart lidt syd 
for Jyllinge. Ny etape på ca. 9,5 km. i omegnen 
af Værebro, på de ni km. lykkedes det os at køre 
forkert rundt om det samme S to gange, samt at 
skrive et U vi ikke skulle have, og bruge 3 min. 
af respittiden S fik vi rabat på, så her høstede vi 
53 skæve. 

Etape Stenløse ca. 
23 km. Gennem 
Svestrup, gammel 
Ølstykke og til 
tidskontrollen i 
Stenløse. På denne 
etape byttede vi 
om på et X og et 
Y, skiltet var ban-
ket ret hårdt ned, 
og i farten læser vi 
Y hvor der rent 
faktisk stod X, vi 
fik rabat, men endte med 25 stp. plus 12 min. på 
tid i alt 37 af de ”grimme”. 

Ca. 18,5 nye km. fra Stenløse og rundt i Jørlunde 
og Slangerup til tidskontrollen i Slangerup, for 
vores vedkommende en 0 etape. Herefter sidste 
etape godt og vel 2 km rundt i Jørlunde vi for-
møblede 8 minutter på disse sølle 2 km. så 8 stp 
mere til kontoen. Herefter hjemkørsel til mål 
26,5 km. til Hedeland´s klublokaler i Roskilde til 
en gang velfortjent sen aftensmad hvilket var 
ganske fortrinligt. 

Det gik rigtigt godt med lånebilen, hvis bare der 
ikke var blevet mørkt undervejs, for vi manglede 
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godt nok noget lys rundt om hjørnerne, og i de 
dybere grøfte hvor skiltene stod, men bortset fra 
det et ganske udmærket løb, hvor der skete noget 
hele tiden. 

Resultatmæssigt var det noget HØ vi fik 116 
strafpoints, og en andenplads mens vore Sjæl-
landske plageånder fra sidste løb i 15 fik 103, så 
vores fejlsyn med hensyn til X og Y fik alvorlige 
konsekvenser havde vi set rigtigt havde første-
pladsen været i hus med 91 strafpoints. 

Nok om det nu er Frank´s Toyota køreklar, og 
næste gang på Jysk muld og hos Bernd så skal 
de få med grovfilen det har vi lovet hinanden. 

De to andre BOAS hold i B klassen havde en 
rigtig god dag/aften/nat Alexander og Kurt vandt 
bare det hele førstepladsen med 228 strafpoints 
mega flot kørt, det tegner rigtigt godt for sæso-

nen, på andenpladsen kom Reene og Hans Ole 
fra AAS med 254 stp. 3. pladsen havde 275 stp. 
og på 4. pladsen endnu engang BOAS Tage og 
Ole åndede treren lige i nakken med 278 strafpo-
ints rigtigt flot kørt så her er også noget at bygge 
videre på. 

Alt i alt en rigtig god start på dette års mester-
skab for BOAS og et godt stykke håndværk af 
folkene bag løbet tak skal I ha´ og på gensyn hos 
Bernd den 30. april.      

 Frank og Kenneth 

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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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. 



 

 

 

Bjerringbro og Omegns Auto Sport 

indbyder til 

JT Biler-Løbet 2016 

Mandag den 2. maj 2016. 

3. afd. af Den Jyske Femkant. 

3. afd. af Klub Mesterskabet i BOAS. 

Mandag 4. april   BOAS 2. afd. 

Mandag 2. maj   BOAS 3. afd. 

Mandag 20. juni   AAS  4. afd. 

Mandag 29. august  BOAS 5. afd. 

Mandag 5. september  AAS  6. afd. 

Lørdag 8. oktober  KOM 7. afd. 

Lørdag 5. november  DMKA 8. afd. 

Søndag 13. november  KOM 9. afd. 

Onsdag 28. december  RAS  10. afd. 

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


  

 

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

Danmark, nedenstående tillægsregler og supplerende slutinstruktioner. 

JT Biler-Løbet 2016. 

Arrangerende klub: Bjerringbro og Omegns Auto Sport. 

Løbets navn:  JT Biler-Løbet 2016. 

 

Type:    Åbent O-løb. 

    3. afd. Af Den Jyske Femkant. 

    3. afd. af Klub Mesterskabet i BOAS. 

 

Dato:    Mandag den 2. maj 2016. 

Løbsleder:   Kurt Rasmussen.   OF 423 

 

Løbsledelse:  Emil Nielsen 

    Niels Th. Nielsen 

    Alexander Rasmussen 

 

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  + transport. 

B    100 kr.  Ca. 30 km  + transport. 

C    100 kr.  Ca. 30 km  + transport. 

D    100 kr.  Ca. 30 km  + transport. 

T    50 kr.   Ca. 25 km  + transport. 

 

Anmeldelse:  www.osport.dk  

    eller henvendelse til sekretariatet. 

Betalingsmåde:  Ved start. 

 

Mødested:   JT Biler 

    Randersvej 44 · Hammershøj 

    8830 Tjele 

Startsted:   Samme sted. 

 

Samlingssted:  Hjermind Gl. Skole 

    Hjermind Byvej 28 · Hjermind 

    8850 Bjerringbro. 

 

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. 

 

Husk:    Bestilling af mad ved anmeldelse. 

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


 





 

 

Stark Løbet 2016 

Bjerringbro og Omegns Auto Sport 

indbyder til 

Hold DM & JFM 2  

KM 4 i BOAS 

Lørdag 11. juni 2016. 

 

 Heimdalsvej 1 

8850 Bjerringbro 

Tlf.:  8668 2544 

Pilevej 18 

8850 Bjerringbro 

Tlf.:  8668 1586  

Ulstrup Auto og Antirust center 

v/ Mads Christensen 

Ulstrupvej 60 

8860 Ulstrup 

Tlf.: 4046 9777 



 

   

 

 

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

Danmark, nedenstående tillægsregler og supplerende slutinstruktioner. 

Stark Løbet 2016. 

Arrangerende klub: Bjerringbro og Omegns Auto Sport. 

Løbets navn:  Stark Løbet 2016. 

Type:    Åbent O-løb, Hold DM, 2. afd. af JFM   
    samt 4. afd. af KM i BOAS 

Dato:    Lørdag den 11. juni 2016 

Løbsleder:   Hans Kurt Nielsen  OF 413 / 423 

Løbsledelse:   Frank  Kjeldsen  OF 413 / 423 

    Kenneth Kjeldsen 

    Britta H. Nielsen 

 

Sekretariat:   Hans Kurt Nielsen. 

    Vestervang 7 · 8850 Bjerringbro. 

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

Holdkonkurrence:  Jysk Fynsk Mesterskaber. 

Deltagerklasser:    Løbslængde: 

 M     65 km  + transport. 

 A     62km  + transport. 

 B     60 km  + transport. 

 C     55 km  + transport. 

 D     50 km  + transport. 

 

 Startgebyr:   1000 kr. pr. klubhold 

Enkeltstart:   200 kr. pr. mands. uanset klasse ( præmieres ikke) 

Anmeldelse:  Senest 5. juni på www.osport.dk  

    eller henvendelse til sekretariatet. 

Betalingsmåde:  Klubkonto 9381-0010637007 senest 5. juni 2016 

Mødested:   Statoil 

    Pilevej 18 

    8850 Bjerringbro 

    ( startnr. - licenskontrol - evt. tankning ) 

Startsted:   Stark  

    Heimdalsvej 1 

    8850 Bjerringbro 

Samlingssted:  Hjermind Gl. Skole 

    Hjermind Byvej 28 · Hjermind 

    8850 Bjerringbro 

 

Første mandskabs mødetid: Kl. 13.15. 

Første mandskabs starttid: Kl. 14.00. 

 

Officielle kontrolkørere:  Jørgen Skjøt RAS & Kim Pedersen  ASK  

Respittid:    180 min. 

BOAS tilbyder efter løbet: 

Hamburgerryg m/flødestuvede kartofler. 

Pris 100,00 kr. 

( skal bestilles ved anmeldelse og betales ved start ) 

mailto:h-k-nielsen@bknet.dk
http://www.osport.dk/
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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  
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April måned var nu ved at tage sin begyndelse og 

det er ensbetydende med at det skal køres O-løb 

i BOAS. Startstedet var denne gang henlagt til 

Automester i Bjerringbro og forfatterne til ruten 

kan skrive under med Britta H. Nielsen eller Hans 

Kurt Nielsen.  

Efter at alt det formelle var overstået var vi klar 

til afgang ud i det midtjyske vejsystem. Ruten 

startede med et par rundture på Sønderbro hvor 

det lige lykkedes at samle en skæv op inden det 

var tid til at hilse på løbsledelsens svigerdatter og 

søn, som i dagens anledning var blevet udstatio-

neret som HTK, lidt nord for åen i Bjerringbro. Nu 

var det tid at få tjekket Bjerringbro af, vi så kir-

ken fra to sider og skulle også lige se efter om 

Grundfos Syd lagde som den skulle, inden at det 

var tid til at vende snuden mod nord, hvor det 

var tid til det næste familie besøg til løbsledel-

sen, denne gang var det svigerinde og bror der 

var blevet headhuntet til HTK i den nordlige ende 

af Bjerringbro.  

Nu var det ved at være tid til at komme lidt mere 

på landet, vi lagde ud med at passere Stendalen, 

hvor vi lige skulle se efter om der var nogen der 

havde flyttet flaskecontaineren inden at det var 

tid at køre til Lee som lige skulle måles op, her 

var ruten blevet spærret af en lastbil samt en 

personbil så det ikke var muligt at køre hele ru-

ten, men det var muligt at se hvilken HRK der 

stod gemt derinde ( den blev senere slettet, så 

lidt ærgerligt at vi brugte tid på den ). Så var ti-

den kommet til at vende snuden mod mål som 

denne dag var Hjermind Gl. Skole. Her ventede 

Britta med kaffe og madder samt hjemmebag 

( det er nu altid en vinder ). Resultatberegningen 

tager Hans Kurt sig af på denne regnfulde aften, 

der blev indført et par rettelser til idealkortet. Alt 

i alt et fint løb til en hverdagsaften passende 

længde og sværhedsgrad, dog med et par små 

fejl under vejs. Så STOR tak til Britta og Hans 

Kurt. 

         

  Alexander og Kurt 



                            Resultatliste fra Automester Løbet 2016.
Nr. Navne MK FN FS FT Ialt KM 5 K

D 1 Christina/Søren 125 50 35 210 20 50

C 1 Michael/Line  25 36  61

    2 Troels/Niels P.  25 53 88 

    3 Niels Aage/Henning  25 25 47  97 20 50

    4 Bente/Brian  50 25 39 114

    5 Torben/Poul Erik 100 25 56 181 48

    6 Per/Michael  50 75 68 193 47

B 1 Niels/Emil 22  22 20 50

    2 Hans/Hans J. 25 15 40 48

    3 Tage/Ole  25 25 11 61 18 47

    4 Kurt/Alexander 50 30 80 17 46

    5 Renee/Hans Ole  25 25 32 82 45

    6 John/Lars 75 23 98 44

M1 Poul/Egon  25 25  3 53 20 50  

       2 Bjarne/Bernd 50  7 57 48

A 1   Harry/Anders  50 50 10 110 47

       2 Leif/Per  50 50 14 114 46
Der gives Rabat til følgende hold. Nr. 3-4-6-10-11-14-17.
W gøres valgfri på kort 1 ordre 5 valgfri rute. I C. Klassen
MAB gøres hrk. W valgfri grundet manglende kendetegn på kortudklip.
MAB gøres hrk. H valgfri er blevet spærret under løbet på kort 8 ordre 59.
MAB-C gøres M valgfri da mål er for kort på kort 6 ordre 43
Derudover gives der 18 og 48 point til løbsledelsen.

Tak for Ris og ros har tjekket triptæller og den passer det må være 
skrivefejl. Tak til hjælperne.

Hilsen og på gensyn i BOAS den 2 Maj.
Britta og Hans Kurt 



 

BRILLER & KONTAKTLINSER  

Nørregade 12 

8850 Bjerringbro 

Tlf. 86 68 42 00 

Fax 86 68 42 02 

E-mail: bjerringbro@thiele.dk 

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

mailto:fp@bkkontor.dk


 16 

 

Den 16. april blev LMO Erhvervsrevision løbet 

afholdt. Løbet var lidt anderledes end, hvad vi var 

vant til, da det var et historisk pålidelighedsrally i 

stedet for et normalt o-løb.  Selvom det var et hi-

storisk pålidelighedsrally var hverken undertegnet 

eller bilen, gammel nok til at blive klassificeret til 

at køre i samme klasse, som de historiske biler. Vi 

deltog dog i o-sports klassen som alle kan deltage 

i. Løbet første halvdel foregik i nogenlunde kendt 

terræn, mens anden halvdel var mere ukendt. 

Vi skulle møde klokken ALT for tidligt i Læsten for-

samlingshus, hvor vi inden da både var ude og te-

ste triptælleren, og været til tjek med bilen, hvor 

vi fik udleveret nogle startnumre der skulle klistres 

på bilen.  

 

 

 

 

 

Da vi møder i Læsten forsamlingshus skulle vi lige 

til licens kontrol, inden vi kunne få lidt morgenmad 

at styrke os på. Kl 9.20 fik vi udleveret vores rute-

bog. Her havde vi så 45 minutter til at kigge rute-

bogen igennem og vi kunne se at den første halv-

del var vi nogenlunde kendt i, der var bl.a. en tids-

kontrol ved Hjermind skole. Ruten bliver markeret 

op i rutebogen og kl. 10.05 skulle vi starte.  

Starten var lige på og hårdt, med en sekundetape 

syd på, fra Læsten mod Fussing Sø, videre ned til 

Ålum hvor den anden sekundetape skulle startes. 

På denne sekundetape var der nærmest Alpe d'-

huez tilstande med et hårnålesving og 2 kamera 

mænd i vejkanten der fulgte os med deres kame-

ralinser.  

Videre det gik og vi kom til Vester Velling, hvor det 

gik vest på, ud på en ny sekundetape. Efter se-

kundetapen gik det videre til Sønder Vinge og her 

burde vi da i hvert fald være rigtig kendt, da vi har 

lavet DM løb der få år tilbage, så det havde vi da 

bare styr på, tænkte vi, vi skulle dog senere blive 

klogere. Vi kørte videre til udkanten af byen for at 

starte endnu en sekundetape. Inden det gik videre 

mod nok så velkendte Hjermind skole.  Her havde 

vi lige 10 minutters pause inden vi skulle afsted 

igen. Hjermind var også lige ved at blive vores en-

destation i løbet. For da vi køre fra Hjermind ud 

mod sekundetapen, er vi lige ved at blive påkørt af 

en anden bil, som overhoved ikke havde set os, 

heldigvis skete der ikke noget.  

Videre fra Hjermind, gik det mod Mammen hvor vi 

derfra kørte til en ny sekundetape inden det gik 

mod Vejrumbro, så Hjorthede og til sidst Tindbæk 

hvor der bl.a. var en lille orienterings finte, som vi 

fangede og så til Læsten til en gang middagsmad 

og lidt pause.  

Til denne middagspause skulle vi dog finde ud af at 

vi havde dummet os gevaldigt i Sønder Vinge. En 

finte vi selv havde brugt i Sønder Vinge, da vi selv 

lavede DM løb i 2014, blev vi snydt af og smed et 

skilt, vi kunne sagtens se det da Jørgen Skjøt for-

talte os det til middagspausen, men i guder man, 

hvor var det en dum fejl. Men nok om det vi fik 

noget god middagsmad og en pause, inden vi skul-

le videre ud på nye eventyr. 

Disse eventyr førte os til at kører rundt nord for 
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Læsten, her var vi mindre kendt end den første del 

af løbet. Videre det gik med et par sekundetaper 

her og der inden vi når op til Tjele Langsø og videre 

til Lindum, hvor der var endnu en sekundetape. 

Videre gik det igen, med nogle fine veje og frem til 

Vammen vi kom. Ud på en ny sekundetape som 

skulle starte ved et elskab. På denne sekundetape 

kom vi for første gang ud for, at jeg ikke var sten-

sikker på, hvor vi var, da der kom nogle veje jeg 

ikke lige kunne spotte, men det viste sig at være 

rigtigt, da vi kom lidt længere, så ingen tid tabt 

der, vi skulle bare lige slå kold vand i blodet og tro 

på vi kørte rigtigt. Det gik ned til Klejtrup, hvor vi 

havde 10 minutters pause ved Verdenskortet i 

Klejstrup. Videre fra Klejstrup det gik, lidt mere 

nord på igen, til en ny sekundetape ved byskiltet 

fra Klejstrup. Her var vi i god tid ca. et par minutter 

før vi skulle starte. Far ser en traktor kommer op 

bag fra os og tænker den kan da blive hyggelig at 

kører bagved på denne sekundetape. Det passer 

med at den kører forbi os 5 sekunder før den bil 

der starter 2 minutter før os skal starte. Så kan de 

rigtigt komme til at slås med traktoren. Jeg beroli-

ger dog far med at det ikke kommer til at blive no-

get problem fordi sekundetapen er ca. 2 km lang 

og med en gennemsnits fart på 47 km i timen, bur-

de det ikke blive noget problem for os. Det gjorde 

det heller ikke, men havde sekund etapen været 

ret meget længere så var det blevet et problem, da 

vi kunne skimte traktoren lige efter sekundetapen. 

Videre til næste sekundetape. Denne skulle vise sig 

at være interessant nok da vi var lige ved at misse 

en grusvej vi skulle ind af, der var til gengæld an-

dre der missede den, men på de nyere 50.000’er vi 

brugte i løbet, kan man ikke se forskel på en mark-

vej og en hvilken som helst anden lille asfalt vej, så 

det var en af grundene til vi var lige ved at misse 

vejen, og måske grunden til andre missede den. 

Videre det gik til Hvilsom, Hannerup, ned mod 

Brøndum lidt nord på igen mod Snæbum, hvor der 

var en lille finte vi skulle være opmærksom på. Og 

den fangede vi fint. Videre ud på en sekundetape 

og så mod Verdenskortet igen til lidt kaffe og kage, 

sponsoreret af Hinge Autoværksted. Videre efter 

de 15 minutter det gik. Ud på et par sekundetaper 

uden de store ting at berette fra den sidste etape 

fandt vi til sidst frem til Læsten, hvor vi skulle finde 

ud af om vi havde smidt flere skilte, eller det nu 

kun var resultatet fra sekundetaperne vi mangle-

de. 

Da alle var kommet ind, kom beregningerne af re-

sultaterne, og det viste sig at vi ikke havde kørt 

helt skidt på sekundetaperne og vi havde kun kørt 

forkert i Sønder Vinge. På sekundetaperne havde 

vi i alt 59 sekunder fordelt over 42 HTK’er , hvilket 

vi var godt tilfredse med når det kun er anden 

gang, vi kører et historisk pålidelighedsrally, vi kun-

ne samtidig se at ikke var helt skidt i forhold til an-

dre, så det var vi godt tilfreds med. Og vi blev 3’er i 

o-sports klassen. Der var ikke andre BOAS hold 

repræsenteret til løbet, men vi havde, Bente og 

Frank ude og holde hemmelig tidskontrol.  

Tak til Poul, Egon og Jørgen for et godt løb og vi vil 

helt sikkert bakke op en anden gang, enten i form 

af at deltage eller hjælpe. 

Alexander og Kurt 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KDAK sport Nordjylland 
 

Vendsyssel Rundt 2016 

Klubmesterskab 1. i TMS 

21. maj 2016 

 

 



 

 

 

 

 

 

TILLÆGSREGLER FOR ORIENTERINGSLØB 
 

Konkurrencen afholdes i overensstemmelse med Reglement for bilorienteringsløb i Danmark, 

nedenstående tillægsregler samt slutinstruktioner. 
 

ARRANGERENDE KLUB: KDAK sport Nordjylland 
 

Løbets navn: Vendsyssel Rundt 2016 
 

Type: Åbent O-løb Dato:  21. maj 2016 
 

OFFICIALS: 

Løbsleder: Verner Hald Officialskategori: OF 423/OF 413 
 

LØBSLEDELSE: Verner Hald  OF 423/OF 413 

 Erik Hald  OF 423 

    

  
 

SEKRETARIAT:  Verner Hald 

Adresse:  Tranevej 11, Grindsted, 9310 Vodskov 

Telefon:  40 42 36 03 

E-mail:  verner_hald@stofanet.dk  
 

DELTAGERKLASSER: GEBYR: LØBETS LÆNGDE: 

M:  100,00 kr.  Ca. 40 km. + transport 

A:  100,00 kr.  Ca. 40 km. + transport 

B:  100,00 kr.  Ca. 40 km. + transport 

C:  100,00 kr.  Ca. 40 km. + transport 

D:  100,00 kr.  Ca. 40 km. + transport 

Turist:   
 

HOLDKONKURENCE: Ingen 
 

BEGRÆNSNINGER: 

Største antal startende: Ingen begrænsninger. 

Mindste antal startende: 4 Hold 

Mindste antal for at åbne en klasse: 1 Hold 

ANMELDELSE: 

Anmeldelsesmåde: Skriftligt eller helst via www.osport.dk 

Anmeldelsesfrist: Tirsdag, den 18. maj 2016 

Betalingsmåde: Ved start 
 

OMRÅDE: 

Mødested: Hjallerup Idrætscenter 
 Idræts Alle 1, 9320 Hjallerup 

Samlingssted: Hjallerup Idrætscenter 

 Idræts Alle 1, 9320 Hjallerup 
 

Første mandskabs mødetid: Kl. 13.30 

Første mandskabs starttid: Kl. 14.00 
 

SÆRLIGE BESTEMMELSER: Al information til deltagerne sendes pr. mail 

HUSK derfor korrekt E-mail adresse. 

Løbet er tællende til 1. afdeling af KM i 

Thy Motor Sport 

Resultatlisten forventes underskrevet på 

løbsdagen. 

 

FORTÆRING: Pålægsfad med 4 forskellige slags pålæg, 

hjemmebagte boller og rugbrød 75,00 kr. pr. 

pers.  

 

Husk at bestille ved anmeldelse. 

 

 

 

 

file:///D:/KDAK%20sport%20Nordjylland/verner_hald@stofanet.dk
http://www.osport.dk/
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HUSKELISTEN: 
 

2. maj kl. 19.00 JT-biler løbet 2016 
( se side 6 - 7 ) 

 
21. maj kl. 10.00 P-løb DASU Classic 

( se osport.dk ) 
 

21. maj kl. 14.00 Vendsyssel Rundt 
( se side 18 - 19 ) 

 
4. juni Faxe Kondi Jyske Bank Løbet 2016 DM3 

( se osport.dk ) 
 

11. juni kl. 14.00 Stark Løbet Hold DM 
( se side 10 - 11 ) 


