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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 SV 

 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 

 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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Efter en del bøvl med Rødhætte ( Pers Mercedes raser fra 1966) var vi klar til igen at køre Historisk 
Motorløb ( en defekt motor og andre småting). 
Per og jeg med fruer kørte mod Tyskland fredag eftermiddag i autocamper og med Rødhætte på 
traileren . Vi ankom til en dejlig camping plads hvor vi kunne få Rødhætte op staldet i en nedlagt go- 
cart hal. 
Lørdag var vi på lidt sightseeing i det skønne Friserland, inden vi kunne hente vores rutebog i byen 
Meldorf. 
Da vi havde fået den var vi ude at snuse lidt til sekund etaperne, da det er lovlig i Tyskland. 
Søndag gik starten ca. kl. 9.30 der er utrolig mange klasser i Tyskland. 
Vi kørte glade og forventningsfulde afsted, alt gik rigtig godt men lige en enkelt fejl til sidst ( kom til 
at springe en side over ) men i mål kom vi og alle blev modtaget med et glas champagne. 
På trods af vores side spring vandt vi vores klasse. Det er ikke sidste gang vi tager til Tyskland for at  
køre løb. 

Mange Motor Sport hilsner.  Annegrete / Per og Bente / Frank 

Ps. Det skal lige siges at vi var de eneste i vores klasse. 
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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  

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


  Bjerringbro og Omegns Auto Sport 

indbyder til 

Bjerringbro Løbet 2017 

Onsdag den 7. juni 2017 

4. afd. af Klub Mesterskabet i BOAS. 

 

 

KM 1 Lørdag 4. marts Alexander & Kurt 

KM 2 Mandag 3. april Frank & Kenneth 

KM 3 Mandag 1. maj Tage & Ole 

KM 4 Onsdag 7. juni Britta & Hans Kurt 

KM 5 Mandag 21. August Kenneth & Frank 

KM 6 Søndag 1. Oktober Henning & Niels Aage 

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


  

 

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

Danmark, nedenstående tillægsregler og supplerende slutinstruktioner. 

Bjerringbro Løbet  2017 

Arrangerende klub: Bjerringbro og Omegns Auto Sport 

Løbets navn:  Bjerringbro Løbet 2017 

 

Type:    Åbent O-løb. 4. afd. af KM i BOAS 

Dato:    Onsdag den 7. juni 2017 

Løbsleder:   Hans Kurt Nielsen   OF 423 

Løbsledelse:  Britta H. Nielsen 

     

Sekretariat:  Hans Kurt Nielsen 

    Vestervang 7 • 8850 Bjerringbro 

    Tlf.: 2849 8850 

    E-mail: h-k-nielsen@bknet.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:   Hjermind Gl. Skole 

    Hjermind Byvej 28 

    8850 Bjerringbro 

Startsted:   Samme sted. 

 

Samlingssted:  Hjermind Gl. Skole 

    Hjermind Byvej 28 

    8850 Bjerringbro 

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:h-k-nielsen@bknet.dk
http://www.osport.dk/
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Vi drog fra Hadsten kl. 13 og mødtes med Ale-

xander og Kurt færgen i Århus sejlede med 20 

min. forsinkelse mod Odden kl. 14.20. vi havde 

masser af tid, Alexander og Kurt skulle starte kl. 

18.18, og Frank og jeg kl. 18.34. 

Vi fandt vores hotel fik nøglen udleveret, og spi-

ste vores medbragte madpakker, hvorefter vi 

stille og roligt begav os de sidste to km. hen til 

Frederikssundhallen hvor starten foregik, her 

var der maskinkontrol og påklæbning af start nr. 

og så ellers vente på at det blev vores tur til at 

starte. 

Der var restart en udkørsel på 15 min. som førte 

os ud i det militære område ved Jægerspris, her 

skulle det så siden vise sig at ca. 75% af løbet 

blev afviklet. Vejene var for vort vedkommende 

på nær et par enkelte undtagelser ganske gode, 

og vejret var fint solskin næsten hele vejen, så 

det var helt op til os at få det bedste ud af rute-

bogen. På første etape fik vi en notering for me-

get, etapen indeholdt også en hemmelig tids-

kontrol, som vi kom 8 min. for sent til, og yderli-

gere 2 min. for sent til den åbne tidskontrol. 

På anden etape mangler vi et D, som vi begge 

mener vi har passeret, men ikke fået noteret i 

kontrolkortet, ligeledes kørte vi forbi et H uden 

at få det noteret, senere i løbet passerede vi 

samme sted, og opdagede fadæsen, den kunne 

dog stadig rettes da vi hverken havde stempler 

eller tidskontroller i mellemtiden, så 5 – 6 kon-

troller tilbage og rette på ”strimlen” men på en 

eller anden måde lykkedes det os at få et ekstra 

H indføjet, så hele operationen løb ud i sandet 

med samme resultat som hvis vi bare havde kørt 

videre som intet var hændt, altså et manglende 

skilt og et for meget, samt 6 min. på tid. 

Tredje etape stadigvæk inde på militært områ-

de, her fandt vi alle noteringer i den korrekte 

rækkefølge, og brugte 8 min. af respittiden. Næ-

ste etape som var den sidste inde på militær 

området her får vi et E for meget, etapen inde-

holder også en hemmelig tidskontrol, men den 

rammer vi lige i øjet, og kommer så sidenhen 5 

min. for sent til den åbne tidskontrol. 

Umiddelbart efter at vi har forladt tidskontrollen 

bevæger vi os ind på ”civilt” område dog med 

en afstikker ind forsvarets bygninger hvor de har 

oplagsplads til materiel og køretøjer, her skulle 

vi en del rundt imellem diverse bygninger og 

træer og sorterer fem skilte i den rigtige række-

følge. Næste udfordring var et kortudklip hvor vi 

valgte at køre den modsatte vej rundt af hvad 

der var planlagt, så fluks mangler der et W læn-

2. afdeling af DM 2017 hos Viking Auto Sport i Frederikssund 

St. Bededag d. 12. maj. 
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gere henne i bebyggelse mangler vi et Æ og i 

midten af etapen måler vi forkert og får noteret 

et M på en åben plads ved en skole to gange 

hvilket viser sig at være en gang for meget. 

Alt i alt en dyr etape, hvor vi brugte 12 min. på 

at løse opgaven, ved den senere udregning af 

vort kontrolkort fik vi rabat på et skilt, og endte 

op med 191 stp. totalt hvilket desværre kun rak-

te til en 2. plads løbet blev vundet af Søren Pe-

dersen og Jens Carlsen fra Sjælland med 144 stp. 

på tredje pladsen et andet Sjællænderhold med 

198 stp. 

Det var et rigtigt godt og gedigent løb som løbs-

ledelse skal have stor ros for og set med BOAS 

øjne fik vi vel også valuta for pengene to hold 

afsted og med hjem vores 2. plads i C klassen, og 

en mega flot 1. plads til Alexander og Kurt i B 

klassen hvor de tævede alt og alle med over 60 

stp. ned til holdet på 2. pladsen. 

Så hjem på hotellet til et glas vin/sodavand og 

en snak om hvad dagen i morgen mon ville brin-

ge, herefter lokkede sengen og vi gik til ro.     

 Venlig hilsen     Frank og Kenneth     



 

                                                                           
 

TILLÆGSREGLER FOR ORIENTERINGSLØB 
Konkurrencen afholdes i overensstemmelse med Reglement for Bilorienteringsløb i Danmark, nedenstående 

tillægsregler samt slutinstruktioner. 

 

ARRANGERENDE KLUB:  Thy Motor Sport 

Løbets navn:   LIGE UD OG LIDT IMELLEM TRÆER 

Type:  Åbent O-løb Dato:     10. juni 2017 

 

OFFICIALS: Løbsleder:  Bjarne Madsen OF 413/423 

  Løbsledelse: Bjarne Jensen 

 

SEKRETARIAT: Bjarne Madsen, Smørblomstvej 20, 9310 Vodskov. Tlf. 25135975 

  bjarne@madsenfamily.dk 

 

DELTAGERKLASSER: MAB:      100,- kr. Ca. 40 km + transport 

   CD:          100,- kr.     Ca. 40 km + transport 

BEGRÆNSNINGER: Ingen 

 

ANMELDELSE: Skriftligt eller via osport.dk 

Frist:  Gerne inden torsdag den 8. juni; ellers indtil 1. start. 

 

START:  Idrætsalle 101, 9370 Hals (HFS’ klubhus) 

MÅL:  Garagen på Smørblomstvej 20, 9310 Vodskov. 

Første starttid: Kl. 14.00   Mødetid: lidt før 

 

SÆRLIGE BESTEMMELSER: Løbet er tællende som 3. afdeling af KM i TMS 

  Efter løbet kan købes kaffe/te + franskbrød m/ost og rullepølse 

   

mailto:bjarne@madsenfamily.dk
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Så havde Ole og Tage igen kreeret et løb i Bjer-

ringbroområdet, med start fra Bjerringbro kon-

torforsyning, det gik faktisk helt godt med at fin-

de rundt i Bjerringbro indtil vi stødte 

”formandsstrasse”  den kunne vi ikke få til at 

passe, og kontraordren ja den glemte jeg mere 

eller mindre, så den indkørsel med K´et fattede 

jeg aldrig. Alternativt kørte vi en omgang og tog 

det R der stod ude på vejen en gang mere. 

Vendingen på vejen kort før den hemmelige tids-

kontrol fik vi vendt helt forkert vi brugte de rigti-

ge veje, men den forkerte vej rundt og resultatet 

et manglende X på vej ind til Bjerringbro igen 

noterede vi det S som vi skulle være kørt venstre 

om og ladet stå. Efter den hemmelige tidskontrol 

fortsætter vi af asfaltvejen, i stedet for at passerer 

ude i rabatten til højre for det Ø som var placeret 

her. Op gennem Bjerring og lidt nord herfor, kort 

forinden den åbne tidskontrol lykkes det os at 

finde og noterer et D det blev desværre på en el-

ler anden facon noteret i samme felt som kontrol-

len skrev tiden, så en fejl kom der ud af det. Vi 

satte 10 min. til den hemmelige tidskontrol, og 

yderligere 4 min. til den åbne første gang, så run-

den og den åbne for anden gang hvilket måtte 

tage 8 min. vi brugte 10 så her er to stp. mere til 

kontoen. På sidste etape fandt vi skiltene i den 

rette rækkefølge, og vi brugte 5 min. på rundtu-

ren så alt i alt endte vi med 100 stp. på skilte, og 

21 stp. på tid. 

C klassen blev vundet af Bente og Brian Nielsen 

med 36 stp. Niels Åge og Henning blev nr. 2 

med 73 stp. Per og Frank blev nr. 3 med 82 stp. 

nr. 4 blev Britta og Hans Kurt med 85 stp. og så 

Bo og jeg som nr. 5 med 121 stp. 

Alexander og Kurt vandt B klassen med 35 stp. 

John og Lars blev nr. 2 med 53 stp. resten af re-

sultatlisten kan ses andet sted i klubbladet. 

Tak til Ole og Tage for et godt og regulært løb, 

hvor man hele tiden skulle være skarp på vejkan-

ter og træer for enten at noterer eller kører uden-

om skiltene. 

Bo og Kenneth     

Maj løbet 1. maj med start fra Bjerringbro kontorforsyning 

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

mailto:fp@bkkontor.dk


Køre opsavatør kl MK FN FS FT i alt plc.

Bjarne Andersen Bernd Thrysøe M 25 6 31 1

Poul Brøndum Egon Brøndum M 25 12 37 2

Harry Hansen Anders Fisker A 25 11 36 1

Renee Nielsen Hans Ole Nielsen A 25 19 44 2

Finn Hvidberg Bjarne Nielsen A 25 25 12 87 3

Hans Jakobsen Hans Jørgen Andersen A 18 18 1

Kurt Rasmussen Alexander Rasmussen B 35 35 2

John Knudsen Lars Vinther B 25 28 53 3

Else Friborg Henning Friborg B 100 25 14 139 4

Edith Kristensen Kim S. Jensen B 50 100 34 184 5

Bente Nielsen Brian Nielsen C 25 11 36 1

Niels Aage Jensen Henning Larsen C 25 50 23 73 2 rabat 25

Per H Jensen Frank Kjeldsen C 75 7 82 3

Britta H. Nielsen Hans Kurt Nielsen C 75 10 85 4

Bo Møller Kjeldsen Kenneth Kjeldsen C 75 50 21 121 5 rabat 25

Karina Toftgaard Niels Kr. S Nielsen D 25 2 27 1

Klaus Jakobsen Søren Jakobsen D 75 50 3 6 134 2

Hans Jørn Søgård Andersen Henrik Ernst D 175 50 26 251 3
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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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Op til morgenmad på hotellet og en god snak 

med vore konkollegaer fra Kjellerup, som også 

overnattede her. Pakkede vi vore ejendel og 

kørte sydpå ad små veje i flot solskin for at fin-

de Herlufmagle og hallen som var omdrejnings-

punktet for eftermiddagens løb. Vi fik tanket og 

fandt også noget benzin der var godt nok til 

Renault`en den kræver en særlig skrap blan-

ding for at stå strabadserne igennem. Vel frem-

me i rigtig god tid og efter de sidste 10 km´s 

penge at have set en fem seks skilte behørigt 

gemt på små steder langs vejen skulle vi finde 

et eller andet at spise, men Herlufmagle er ikke 

verdens navle, så det endte op med Alexander 

og Kurts sidste pølsehorn og fire hindbær-

snitter noget juice og sodavand på en græsplæ-

ne midt i byen. Den blanding kan man sagtens 

køre o-løb på (viste det sig sidenhen). 

Da tiden nærmede sig op til hallen og snuse lidt 

rundt, der var start direkte fra hallen, så vi kun-

ne jo se lidt til den første del af ruten når hol-

dene før os startede ud. 14.44 start og det gik 

nordpå langs den vej vi var kommet af tidligere 

på dagen, vi skulle have nogle af de skilte vi 

havde set på nedturen, men ikke dem alle. Her-

luflille var vist det største sted på den etape, 

hvor vi havde alle skilte i den rigtige rækkeføl-

ge, men satte 2min. til på tid.  

På etape 2 skulle vi køre lidt rundt på en lille 

skole, og dens nabo vistnok et gartneri, det 

startede på en rasteplads lige udenfor skolen 

her var der anbragt et T vi fik det drejet således 

at vi skulle have T´et både ved indkørsel til ste-

det og ved udkørsel fra stedet, det skulle vi ik-

ke så vi startede med en fejlnotering, ved en-

den af cykelskuret stod et E og lyste langt væk, 

det så vi os varme på, og noterede det på turen 

udad, men ak og ve vi skulle lige akkurat forbi 

E´et inden vi drejede til højre, og ikke lige før 

E´et som vi gjorde, så her betalte vi 

”skolepenge” efter et stempel som låste det 

hele var vi fremme ved tidskontrollen i Høm, 2 

skæve og 7 min. indbragte den etape. 

Efter en kort transportetape var vi fremme ved 

næste startsted og kørte ud på etape Vester 

Broby, igen en etape på åbent land hvor det 

hele tiden gik fremad, og vi følte at vi havde 

godt styr på tingene, jeg førte kontrolkort sam-

men med chaufførjobbet, og det går egentligt 

meget godt, dog havde jeg en misser på denne 

etape ved overførsel fra strimlen til den tællen-

de side af kortet skrev jeg et Y over som et X 

3. afdeling af DM 2017 Bøgeris løbet hos Motorklubben for Bo-

rup og Omegn lørdag d. 13. maj med start i Herlufmaglehallen. 
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hvilket jo i realiteten giver 50 stp. men i kraft af 

rabatreglen bliver vi kun straffet med 25 stp. 

alligevel skide ærgerligt. Vi kørte rundt ved et 

par store gårde sidst på etapen, og her skulle vi 

dreje ud til venstre midt for en lade gavl, det 

gjorde vi også her stod et X meget skarpt pla-

ceret vi mente afgjort at vi skulle noterer det, 

men løbsledelsens mening var at vi ramme ve-

jen umiddelbart efter X´et så det gav en skæv 

mere. Så til en rigtig god ting ved denne etape 

der var pause ved tidskontrollen vi fik frugt, 

juice og snolder samt lejlighed til at tisse her-

ligt, resultat to kontroller og 2 min. 

Efter 20 min. pause gik det afsted igen vi mang-

lede 2 etaper det gik rigtigt godt, fra Vester 

Broby over Tyvelse og næste tidskontrol i 

Glumsø, vi havde hverken for få eller for man-

ge noteringer og vi havde dem i den rigtige 

rækkefølge ikke nok med det men vi ramte og-

så tiden, så en rigtig god 0 etape. 

Sidste etape fra Glumsø og tilbage mod Herluf-

magle 17 noteringer stadigvæk åbent land med 

fremdrift, og 40 min. til at løse opgaven, vi 

brugte 42 min. men   skiltene rent, målkontrol-

len holdt i et industriområde i udkanten af Her-

lufmagle, og herfra en transportetape på hele 

4 min. til samlingsstedet i Herlufmaglehallen, 

hvor vi ankom som det første hold i mål. 

Inden vi kom i nærheden af kødgryderne skulle 

løbet lige gennemgås, men udregner teamet 

var faktisk hurtigere end os, så vi fik resultatet 

som dog krævede en lille ændring før vi mente 

det stemte, vi fik vores vilje og sluttede med 

113 stp. dette viste sig efterhånden som de an-

dre i vores klasse kom i mål at være rigeligt til 

en førsteplads vinderne fra i aftes som kom på 

andenpladsen havde 225 stp. vi ville gerne ha-

ve fordelt lidt på points´ne mellem i aftes og i 

dag, så havde nemt rakt til to førstepladser, 

men det er jo ønsketænkning. 

Alexander og Kurt gjorde det igen kom i mål 

som suveræne vindere af B klassen. Som jeg 

ser det kan det kun ende op med et Dansk me-

sterskab til de to som er meget stærkt kørende 

i år. 

Igen et godt arrangement som løbslæggerne 

skal have stor ros for og som det var en fornø-

jelse at deltage i. 

Set med BOAS øjne ingen dårlig dag to første-

pladser og på Weekend basis også ret godt, så 

vi må kridte skoene til den 17 juni hvor det går 

løs igen. 

Efter veloverstået aftensmad gik turen hjemad 

uden problemer af nogen art, vi endte op i 

Hadsten omkring ved kl. 23         

Venlig hilsen     Frank og Kenneth     
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BRILLER & KONTAKTLINSER  

Nørregade 12 

8850 Bjerringbro 

Tlf. 86 68 42 00 

Fax 86 68 42 02 

E-mail: bjerringbro@thiele.dk 

 

Heimdalsvej 4 • 8850 Bjerringbro 

Tlf. 8750 3000• Bil-tlf. 2029 6144 

Bjerringbro ApS 
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Den dag havde Hans Ole konstrueret et løb 
med start fra sportspladsen i Lime, min makker 
Bo kunne desværre ikke være med den man-
dag, så jeg havde allieret mig med min ældste 
datter Anja som faktisk er nabo til klubhuset 
hvor vi startede. 

Hun var godt nok lidt presset, og skulle egent-
ligt have været ude at cykle det droppede hun, 
og lovede at være hjemme så betids at vi kunne 
starte kl. 19.10 som vi skulle, det flaskede sig 
også fint ti minutter før vi skulle starte var Anja 
på pletten, vi fik justeret sæde m.m. så det pas-
sede, jeg sad klar, og Anja kom ud til bilen med 
køreordren og vi fik sat i gang 100 m. og det 
første bogstav et T så længe så godt. 

Anja fandt ud af at en Corolla af den årgang 
som vi kører i ikke har den luksus der hedder 
servostyring, og foreslog far skal vi ikke vende 
om og hente min Fiat i stedet for, men jeg sae´ 
pjat Anja det giver ca. samme motion som hvis 
du havde kørt på cykle måske lidt i den anden 
ende men ellers. 

Af en eller anden årsag havde jeg fået slået op 
på side 2 i stedet for side 1 Anja som jo da er 
hjemmevandt i Lime ku´ ikke se hverken hoved 
eller hale i de kort der var, vi kørte lidt frem og 
siden lidt tilbage inden det gik op for mig at det 
var den forkerte side, da vi så ellers fik bladet 
engang kunne vi pludseligt kende terrænet igen 
og kom videre. 

Det lykkedes os at noterer et S som vi skulle 
have kørt udenom, hvilket viste sig at blive nor-
men i løbet enten eller udenom eller ej, så gik 
turen videre ad Mygind til vi kom ind på en 
gård, hvor Anja sagde pigen herfra går vores 
datter i klasse med, om det gav sig udslag i at 
jeg mistede koncentrationen ved jeg ikke, men 
det blev starten til at vi fik fire skæve lige i rap 
E,K,X, og L alle som vi skulle have smyget os 
udenom. Løbets fortsatte videre Clausholm, 
Voldum, Halling, Bramstrup og tilbage til Vol-
dum. Et rigtigt godt og gedigent stykke løbs-
lægger arbejde, hvor man så absolut hele tiden 
skulle holde ørene stive, men med udklip og 
køreordre af meget fin kvalitet. 

Enden på det hele blev en 5. plads, med 9 fejl-
fortolkede skilte, og 34 min. på tid, det var ikke 
det bedste der er set men vi hyggede os nu alli-
gevel, om Anja kan overtales til at være chauf-
før en anden gang, er måske ikke helt umuligt, 
hun er i hvert fald rigtig god til at håndterer bi-
len rundt i krogene. 

Et rigtigt fint arrangement med ros til Hans Ole 
og AAS. 

Anja og Kenneth 



St. Nr. Tid Klub Licens Fører Klub Licens Observatør

D

3 19.04 Tom Kjeldsen Hans Jørn S. Andersen 175 50 34 0 259 1

C MK FN FS FT I alt Plac. 5 Kant

8 19.14 303 33566 Niels Aage Jensen 303 33309 Henning Larsen 25 25 32 0 82 1 50
10 19.18 303 31175 Britta H. Nielsen 303 31114 Hans Kurt Nielsen 0 75 11 0 86 2 48
13 19.24 071 04535 Per Elbæk 071 38292 Michael Eriksen 50 100 19 0 169 3 47
15 19.28 303 40832 Per H. Jensen 303 37858 Frank Kjeldsen 125 50 4 0 179 4 46
6 19.10 ??? ????? Anja S. Warming 303 04636 Kenneth Kjeldsen 75 150 33 0 258 5
2 19.02 071 79966 Klaus Jakobsen ?? ????? Søren Jakobsen 150 200 4 2 356 6

B
7 19.12 303 06986 Tage Mogensen 303 06995 Ole Bechmann Pedersen 0 25 20 0 45 1 50

12 19.22 027 03175 Hans Jakobsen 027 02816 Hans Jørgen Andersen 25 25 5 0 55 2 48
9 19.16 089 10548 Else Friborg 089 06255 Henning Friborg 25 50 5 0 80 3 47
4 19.06 006 00785 John Knudsen 006 00791 Lars Vinther 25 100 21 0 146 4 46

A
5 19.08 071 04622 Leif Johansen 071 04629 Per Alvin Johansen 25 25 16 0 66 1 50

14 19.26 081 05477 Finn Hvidberg 081 05353 Bjarne Nielsen 0 75 5 0 80 2
11 19.20 089 10115 Harry Hansen 089 06239 Anders Fisker 25 75 7 0 107 3 48

027 02986 Renee Nielsen 027 02983 Hans Ole Nielsen 48

M

16 19.30 071 04519 Poul Brøndum 071 04581 Egon Brøndum 0 0 2 0 2 1 50
1 19.00 027 02897 Bjarne Andersen 027 02873 Bernd Thrysøe 0 0 3 0 3 2 48

Dagli Brugsen Lime Løbet 
15. maj 2017 
Resultatliste 

Løbsledelse 

Løbsledelse 



 

Bjerringbro og Omegns Auto Sport 

indbyder til 

Hinge Auto-løbet 2017 

Mandag den 21. august 2017 

 

6. afd. af Den Jyske Femkant. 

5. afd. af Klub Mesterskabet i BOAS. 

 

 

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


 

 

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

Danmark, nedenstående tillægsregler og supplerende slutinstruktioner. 

Hinge Auto-Løbet 2017. 

Arrangerende klub: Bjerringbro og Omegns Auto Sport. 

Løbets navn:  Hinge Auto-Løbet 2017. 

Type:    Åbent O-løb. 

    6. afd. af Den Jyske Femkant 

    5. afd. af Klub Mesterskabet i BOAS. 

Dato:    Mandag den 21. august 2017. 

 

Løbsleder:   Frank Kjeldsen    OF 423 

Løbsledelse:  Kenneth Kjeldsen 

    Bo Kjeldsen 

    Per Hjort Jensen 

 

Sekretariat:  Kenneth Kjeldsen 

    Toftevænget 13 

    8370 Hadsten 

    Tlf.:2464 5361 

     E-mail: kfiskerk@post11.tele.dk  

 

Holdkonkurrence: Ingen 

Deltagerklasser:  Startgebyr:  Løbslængde: 

M    100 kr.  Ca. 30 km + transport. 

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:   Hinge Autoværksted 

    Randersvej 81 · Hinge 

    8940 Randers SV 

Startsted:   Samme sted. 

Samlingssted:  Et sted i det østjyske. 

 

Første mandskabs mødetid: Kl. 18.00. 

Første mandskabs starttid: Kl. 18-30. 

 

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

 

BEMÆRK:   Mad bestilles ved anmeldelse. 

 

mailto:kfiskerk@post11.tele.dk
http://www.osport.dk/
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M-A

Poul Brøndum 20 20 20 60

Egon Brøndum 20 20 20 60

B

Kurt Rasmussen 18 20 20 58

Alexander Rasmussen 18 20 20 58

Tage Mogensen 20 18 38

Ole Pedersen 20 18 38

C

Niels Aage Jensen 18 20 20 58

Henning Larsen 18 20 20 58

Per Hjort Jensen 20 18 18 56

Frank Kjeldsen 20 18 18 56

Britta H. Nielsen 17 18 17 52

Hans Kurt Nielsen 17 18 17 52

Bo Kjeldsen 16 18 16 50

Kenneth Kjeldsen 16 18 16 50

D

Karina Toftgaard 20 20 40

Niels Kr. S. Nielsen 20 20 40

Søren Dahl Andersen 18 18

Christina Dahl Andersen 18 18

Klubmesterskabet

Klasse



 

 21 

Ulstrup Auto og Antirust center 

v/ Mads Christensen 

Ulstrupvej 60 

8860 Ulstrup 

Tlf.: 4046 9777 

Industrivej 6   •  8881 Thorsø 

Tel. 8761 6100  •  info@torpandersen-as.dk 



 

 
5. afdeling af femkantturnerin-

gen 

 
 

 

5. afdeling af  Femkantturneringen. 

 

 Den Jyske Femkant 2017 
 

1.  BOAS  Lørdag den 4. marts. 

 Kurt Rasmussen 4040 0316 

2. KOM Mandag den 20. marts (Ny Dato) 

 Jens Døssing 4050 8368 

3. BOAS Mandag den  1. maj  

 Ole B. Pedersen 8773 5152 

4. AAS  Mandag den 15 maj 

 Hans Ole Nielsen 4040 8501 

5. AAS   Tirsdag den 20 juni 

 Hans Jakobsen 5192 92 31 

6. BOAS  Mandag den 21 august 

 Kenneth Kjeldsen  2464 5361 

7. DMKA  mandag den 25 september 

 Lars Vinter 5170 1483 

8. AAS  mandag den 9 oktober 

 Bernd Thrysøe  2398 3648 

9. KOM  Mandag den 30 oktober 

 Anders Fisker 2984 0948 

10. RAS  torsdag den 28 december 

 E/P Brøndum  &  J/R Skjøt 8645 1401 

 



REMA 1000 i Søften er vært ved  
”smør selv mad” efter løbet. 

 
 

Sodavand eller øl  kan købes for Kr. 10, - 
 
Kaffe a. libitum. 

Tillægsregler for.:   
   
 
 
Konkurrencen  afholdes i overensstemmelse med Reglement for Bilorienteringløb i 
Danmark, nedenstående tillægsregler samt slutinstruktioner. 
 
ARRANGERENDE KLUB:     aarhus automobil sport 027 
 
Løbets navn:   REMA 1000 - Løbet 
 
Type:    Åbent O-løb 
 
Dato:    Tirsdag d. 20 juni 2017 
 
OFFICIALS:   Hans Jakobsen OF 424 
    Hans Jørgen Andersen 
 
SEKRETARIAT:  Hans Jakobsen 
    Syrenvænget 16, 8362 Hørning. Mobil 5195 9231 
    E-mail.: hans49jakobsen@gmail.com 
 
DELTAGERKLASSER:              GEBYR:           LØBETES LÆNGDE: 
Klasse M   100,-   ca. 35 km. 
Klasse A   100,-  ca. 35 km. 
Klasse B   100,-  ca. 35 km.  
Klasse C   100,-  ca. 30 km. 
Klasse D   100,-  ca. 30 km. 
 
ANMELDELSE: 
Anmeldelsesmåde:  På www.Osport.dk, E-mail eller ved start 
    senest kl. 19.00 
 
Betalingsmåde:  Ved start. 
 
Mødested /start:  SGF´s lokaler Neptunvej 19, Søften, 8382 Hinnerup 
 
Samlingssted.   Samme som start. 
 
SÆRLIGE BESTEMMELSER: Respittid alle klasser: 90 min. 
    Løbet er tællende til 5. afdeling  af 
    Den Jyske  Femkantturnering 2017.  
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HUSKELISTEN: 
 

7. juni kl.19.00 Bjerringbro Løbet KM 4  

( se side 5 - 6 ) 

 

10. juni kl. 14.00 Lige ud og lidt ind imellem træer 

( se side 9 ) 

 

17. juni kl. 15.30 Fuglebjerg Løbet DM 4 

( se osport.dk ) 

 

20. juni kl. 19.00 Rema 1000 løbet DJF 5 

( se side 22 ) 

 

Juli 

Sommerferie 

 

19. august Circle K Løbet DM 5 & JFM 3 

( se osport.dk ) 

 

21. august Hinge Auto Løbet 2017 DJF 6 & KM 5 

( se side 19 - 20 ) 


