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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 

Gunilslund 126, 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: kkjeldsenmail@gmail.com  

Kurt Rasmussen 

Viborgvej 97C st 5 

8450 Hammel 

 4040 0316 

E-mail: kurt8450@gmail.com 

Alexander Rasmussen 

Søren Frichs Vej 59A st 11 

8230 Åbyhøj 

 2785 9316 

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

Webmaster: 

Hjemmeside: 

mailto:frankkjeldsen51@gmail.com
mailto:kkjeldsenmail@gmail.com
mailto:kurt8450@gmail.com
mailto:a-m-h-r@hotmail.com
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Så er det tid til bowling og 

præmiearrangement i BOAS. 

Det sker lørdag den 09-02-2019.  

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 

Master Bowl Randers 

Mariagervej 139 - 141 

8920 Randers NV 

Sidste tilmelding den 01-02-19 

Tilmelding til Hans Kurt på : 

mail: h-k-nielsen@bknet.dk eller på 

Tlf.: 2849 8850 

Tun mousse med rejer. 

Kyllingespyd marineret i sød chilisauce. 

Tarteletter m. høns i asparges. 

 

Helstegt oksefilet. 

Honning marineret svinekam. 

Party skinke. 

 

Soufflés m. broccoli og gulerødder. 

Dagens overraskelse. 

 

Salatbar. 

 

Små ovnbagte kartofler m. sesam. 

Flødekartofler. 

Pommes frites. 

 

Bearnaise sauce, Peber sauce. 

Brød og smør. 

200 kr. med Bowling 

160 kr. uden Bowling 

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 
kurt8450@gmail.com  eller kkjeldsenmail@gmail.com  

Senest den 25 i måneden. 

mailto:kurt8450@gmail.com
mailto:kkjeldsenmail@gmail.com


 

Bjerringbro og Omegns Auto Sport 

indbyder til 

Hinge Auto-løbet 2019 

Lørdag den 2. marts 2019 

 

1. afd. af Jysk Fynske Mesterskaber. 

1. afd. af Klub Mesterskabet i BOAS. 

Løbsinformation: 

Som det fremgår af starttidspunktet, vil løbet blive 

afviklet om aftenen, hvor alle mandskaber starter 

og slutter i det mørke Jylland, ( hvis I ser en stor 

bro, er I kommet for langt ). 

Løbet bliver tilrettelagt som et aftenløb og kontrol-

kørsel af Jørgen Skjøt vil ligeledes blive foretaget 

om aftenen. 

 

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


  

 

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

Danmark, nedenstående tillægsregler og supplerende slutinstruktioner. 

Hinge Auto Løbet 2019. 

Arrangerende klub: Bjerringbro og Omegns Auto Sport. 

Løbets navn:  Hinge Auto Løbet 2019. 

Type:    Åbent O-løb. 

    1. afd. af Jysk Fynske Mesterskaber. 

    1. afd. af Klub Mesterskabet i BOAS. 

Dato:    Lørdag den 2. marts 2019. 

 

Løbsleder:   Frank Kjeldsen   OF 423 /413 

Løbsledelse:  Kenneth Kjeldsen 

    Bo Kjeldsen 

    Per Hjort Jensen 

 

Sekretariat:  Kenneth Kjeldsen 

    Toftevænget 13 

    8370 Hadsten 

    Tlf.:2464 5361 

     E-mail: kkjeldsenmail@gmail.com 

 

Holdkonkurrence: Jysk Fynske Mesterskaber. 

Deltagerklasser:  Startgebyr:  Løbslængde: 

M    340 kr.  Ca. 60 km + transport. 

A    320 kr.  Ca. 60 km + transport. 

B    280 kr.  Ca. 55 km + transport. 

C    240 kr.  Ca. 50 km + transport. 

D    150 kr.  Ca. 40 km + transport. 

Anmeldelse:  www.osport.dk  

    eller henvendelse til sekretariatet. 

Betalingsmåde:  Ved start. 

 

Møde / startsted: Hinge Autoværksted 

    Randersvej 81 · Hinge 

    8940 Randers SV 

 

Samlingssted:  Hjermind Gl. Skole 

    Hjermind Byvej 28 

    8850 Bjerringbro 

Første mandskabs mødetid: Kl. 17.30. 

Første mandskabs starttid: Kl. 18.00. 

 

Særlige bestem.:  Respittid alle klasser 240 min.  

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

BEMÆRK:   Mad bestilles ved anmeldelse. 

Mad efter løbet: 

   2 stk. byg selv frikadelle-burger  + 1 øl / vand 
   samt  kaffe og kage ialt : 100 kr. 

mailto:kkjeldsenmail@gmail.com
http://www.osport.dk/
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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 

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. 

Blev afviklet lørdag d. 19. januar 2019 i klublokalerne i Hjermind. I modsætning til hvad vi plejer, var del-
tagerne ikke ude at køre et fysisk løb, men fik af Kurt Rasmussen gennemgået et GPS O-løb, som han og 
andre var ude at køre weekenden før, da de var på opfølgningskursus på Midtfyn. Fordelen ved denne 
nye løbsform er, at du som løbsleder ikke behøver at have tidskontroller ude på ruten, samt at du som 
deltager har resultatet med det samme, når du kommer i mål. Jeg tror det er en løbsform, som også 
henvender sig til yngre mennesker, da det foregår på telefonen og iPad. Man kan også se, at Esport vir-
kelig har fået fat i de unge mennesker. Vi må så håbe, at denne nye løbsform kan trække nye mennesker 
til vor dejligere sport. Efter denne interessante gennemgang, blev der serveret kaffe og kage, hvorunder 
klubbens medlemmer kunne få betalt klubkontingent og Dasu licens. 

             Henning Larsen 

http://www.hingeauto.dk


Dag Dato Måned Klub Arrangement KM MjT JFM DM

Lørdag 19. januar BOAS Opstartsdag

Lørdag 9. februar BOAS Bowling - præmie arrangement

Lørdag 2. marts BOAS O - løb ( Frank ) 1 1

Mandag 18. marts KOM O - løb ( Anders Fisker ) 1

Lørdag 30. marts AAS O - løb ( Bernd Thrysøe ) 2 1

Mandag 8. april BOAS O - løb ( Ole & Tage ) 2 2

Fredag 3. maj SAK O - løb 2

Lørdag 4. maj SM O - løb 3

Mandag 6. maj BOAS O - løb ( Hans Kurt ) 3

Mandag 20. maj DMKA O - løb ( Lars & John ) 3

Lørdag 15. juni AAS O - løb ( Hans Ole ) 3 4

Mandag 19. august BOAS O - løb ( Frank ) 4 4

Lørdag 24. august TMS O - løb 4 5

Mandag 9. september IMK O - løb ( Brian Nielsen ) 5

Lørdag 14. september AAS Hold DM ( Bernd Thrysøe ) 5

Mandag 16. september BOAS O - løb ( Niels Aage og Henning ) 5

Lørdag 5. oktober VAS O - løb 6

Mandag 7. oktober BOAS O - løb ( Kurt ) 6 6

Lørdag 19. oktober KOM O - løb ( Kim S. Jensen ) 7 6

Søndag 3. november AAS O - løb ( Hans & Hans ) 8

Søndag 24. november AAS O - løb ( Bernd Thrysøe ) 9

Mandag 25. november BOAS Generalforsamling

Lørdag 28. december RAS Nytårsløbet ( 2 x Brøndum ) 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 K O
Søgård Racing DJF 2

KOM 19-03-2018
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Thybo Biler LøbetDM 1 / JFM 1

TMS 24-03-2018
1 1 1 1 1 1 1 1

Michaels Automobiler Classic

DHMC 07-04-2018
1 1

TØMMERGAARDEN Løbet DM2 / FJM2

AAS 20-04-2018
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TØMMERGAARDEN Løbet DM3 / FJM3

AAS 21-04-2018
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Lige ud og lidt mellem træer

TMS 12-05-2018
1 1 1 1 1

Café Rindbæk Løbet DJF 8

AAS 04-06-2018
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jyske Bank løbet DM4

SM/MBO 16-06-2018
1 1

Grenaa Løbet 2018

DMKA 25-08-2018
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fagre nye bil-o

DASU 15-09-2018
1 1

Operation Nordfalster 2018

SAK 15-09-2018
1 1

Rema 1000 Løbet JFM6 & DJF8

AAS 22-09-2018
1 1 1 1 1 1

Ejstrupholm løbet DJF9

KOM 21-10-2018
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

LMO Erhvervsrevision Løbet

RAS 27-10-2018
1

CB Auto Løbet DJF7

RAS 04-11-2018
1 1 1 1 1 1

Finale løbet TMS

TMS 24-11-2018
1 1 1

Nytårsløbet 2018
RAS 28-12-2018

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Året 2018 har nu nået sin afslutning, her er oversigten på hvor mange løb der er kørt i udenbyes klubber, af 
BOAS medlemmer med et licensnummer som starter med 303 (BOAS klubnummer). Kontroler venligst om 
der skulle være nogle forglemmelser eller evt. andre fejl, hvis der er fejl kontakt venligst 
kurt8450@gmail.com  hurtigst muligt. Mvh.: Kurt
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Nørregade 12 

8850 Bjerringbro 

Tlf. 86 68 42 00 

E-mail: bjerringbro@thiele.dk 

Pilevej 10  ·  8850 Bjerringbro  ·  Tlf.: 8750 3010  ·  Bil.: 2168 7727  ·  mail.: fp@bkkontor.dk 

 

Heimdalsvej 4 • 8850 Bjerringbro 

Tlf. 8750 3000• Bil-tlf. 2029 6144 

Bjerringbro ApS 

mailto:fp@bkkontor.dk


                                                                                               
 

Vejsportsudvalget        
 
Sorø, den 17. januar 2019 

Vejsportsudvalgsmøde 01/19 
12. januar 2019 Fjelsted Skovkro, kl. 17.00 – 19.00 
 
Til stede: Ole Skov, Jørgen Skjøt, Bernd Thrysøe, Ulrik Hejl, Michael Andersen 
Referat: Jørgen Skjøt 
   

REFERAT 
 

 
Mødet er afholdt på Fjelsted Skov Kro lørdag den 12. januar 2019 kl. 17.00 

1. Godkendelse af referat 04/18 
Referatet er godkendt af udvalgets medlemmer ved skriftlig votering umiddelbart efter sidste 
møde. 

2. Meddelelser fra 
2.1. Bestyrelsen 

Bestyrelsen har godkendt et rammebudget på 25.000 kr. til Classic-dag - noteret. 
Løbsafgift pr. mandskab i vejsportens løb er sat til 30 kr. - taget til efterretning. 

2.2. Udvalgsformanden - samt ændringer til dagsordenen 
Nyt punkt "4.6: Kursussektionen" tilføjes til den udsendte dagsorden. 

2.3. Øvrige udvalgsmedlemmer 
Intet til referat under dette punkt. 

3. Pålidelighedsløb/Regularity Rally 
3.1. Henvendelser mv. siden sidst 

Ingen henvendelser, som ikke vedrører øvrige punkter på dagsordenen. 
3.2. Evaluering møde for løbsledelser 

Udvalget drøftede kort forløbet af dagens løbsledermøde med hovedvægt på evaluering af 
sæson 2018 samt gennemgang af elektronisk tidtagning og beregningsprogrammet. Udval-
get er tilfreds med mødets forløb og vil gerne påskønne det konstruktive engagement som 
deltagerne mødte frem med. 

3.3. Classic-dag 14. april 2019 
Udvalget har som tidligere anført modtaget meddelelse om, at DASU’s bestyrelse har be-
sluttet at bevillige kr. 25.000 til gennemførsel af DASU Classic dagen i henhold til frem-
sendte ansøgning og budget. Godkendelsen af projektet er under forudsætning af, at fokus 
lægges på ideerne om lokal opfølgning i klubregi (mentorer, klubaftener osv.). Bestyrelsen 
forventer således, at udvalget i samarbejde med klubberne beskriver (1) Hvordan et efter-
følgende forløb for en deltager i Classic dagen kunne se ud? (2) Hvad er næste skridt efter 
DASU Classic dagen for en ny udøver? (3) Hvad skal få deltagerne til at melde sig ind i 
den lokale klub? og (4) Hvad kræver det af den enkelte klub? Bestyrelsen synes særligt, at 
de sociale arrangementer som åbning af Strøjer samlingen og mentorer i klubregi, lyder 
meget interessant, når klubberne skal have fat i de nye og hjælpe dem i gang. Endvidere har 
bestyrelsen påpeget, at omkring prøvemedlemskabet, så kan det ikke være gratis, da ethvert 
medlemskab skal koste penge til klubben for at kunne tælle med i medlemstallet til DIF. 
På mødet drøftede udvalget indledningsvis størrelsen af startgebyret for deltagelse i løbene 
den 14. april 2019, og det blev fastsat til DKK 100,00 pr. bil. Forud for mødet havde Ulrik 
fremsendt udkast til informationsfolder, der efter nogle få justeringer blev tiltrådt af udval-
get. Ulrik orienterede på mødet om samarbejdet med Strøjer - samlingen omkring et fælles 
arrangement den 9. juli 2019. Udvalget besluttede at deltagerne udover gratis adgang til 
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nævnte arrangement får tildelt et 3 måneders prøvemedlemskab inklusiv licens og abonne-
ment på Autosport i samme periode. Hertil kommer, at der til hver af deltagerne udleveres 
rallyplader og diplomer, ligesom der vil være pokaler til det bedst placerede mandskab ved 
hvert af de p.t. 11 løb, der er pænt fordelt over hele landet. Udvalget ønsker at understrege 
over for de arrangerende klubber, at det er vigtigt at der er mange erfarne klubmedlemmer 
til stede til enkelte løb, og disse går aktivt ind i rollen som mentorer for de nye deltagere 
både på Classic-dagen og under de næstfølgende afdelinger af FDM DASU CLASSIC i 
henholdsvis Slagelse og Vejen. Afslutningsvis blev de kommende opgaver fordelt mellem 
udvalgets medlemmer. 

3.4. Brev til løbsledere 
Forud for udvalgsmødet havde udvalgsformanden fremsendt udkast til løbslederbrev gæl-
dende for 2019. Løbslederbrevet blev med nogle få justeringer godkendt af udvalget, og det 
fremsendes herefter til alle løbsledelser sammen med materialet fra dagens løbsledermøde. 

3.5. Klassestruktur 
Udvalget fortsatte drøftelserne omkring en eventuel fornyelse af klassestrukturen, der i så 
fald skal være klar til fremlæggelse til efteråret 2019. 

3.6. Andet 
Der forelå ikke noget til behandling under dette punkt. 

4. Bil-o-løb 
4.1. Henvendelser mv. siden sidst 

Henvendelse fra Henrik Jørgensen omkring ændring af reglerne for fælles tællende mester-
skabsløb. Udvalget har svaret, at vi ikke finder anledning til at ændre på de eksisterende 
regler. 
Henvendelse fra Hans Jakobsen omkring problemerne med at skelne mellem offentlige og 
private veje i et løbsområde, samt om hvad der ligger af aftaler med Naturstyrelsen om brug 
af skovområder til mesterskabsløb. Udvalget har svaret, at man med fordel kan rette hen-
vendelse til de kommuner, hvori man planlægger at lave løb, og at der ikke er noget nyt 
omkring aftaler med Naturstyrelsen i forhold til udvalgets tilkendegivelser for ca. 2 år si-
den. 
Udvalget har siden sidst godkendt følgende ansøgninger om nedrykning: Ivan Jensen, SM, 
til B-klassen, Erik Molnit, SM, til B-klassen og Øyvind Jensen, VAS, til B-klassen. 

4.2. GPS baseret O-løb 
Henrik Jørgensen og Poul Erik Nielsen fremlagde forud for udvalgsmødet status på projek-
tet med elektronisk registrering af punkter og rutekontroller, ligesom udvalget fik lejlighed 
til at prøvekøre et løb udarbejdet i området omkring Fjeldsted Skov Kro. Udvalget vil gerne 
takke Henrik og Poul Erik for initiativet og indsatsen, samt opfordrede dem til at arbejde 
med videre med projektet. Udvalget ser positivt på de fremtidige muligheder for sådanne 
løb, men må samtidig konkludere, at denne løbsform ikke vil være egnet til mesterskabsløb 
de førstkommende år. 

4.3. Løbslederbrev 2019 
 Forud for udvalgsmødet havde udvalgsformanden fremsendt udkast til løbslederbrev gæl-
dende for 2019. Løbslederbrevet blev med nogle få justeringer godkendt af udvalget, hvor-
efter det kan udsendes. 

4.4. Oversigt mesterskaber og turneringer 
Forud for udvalgsmødet havde udvalgsformanden fremsendt udkast til oversigt over me-
sterskaber og turneringer. Oversigten blev godkendt af udvalget og det udsendes sammen 
med næste nyhedsbrev. 

4.5. Dommerliste 2019 
Bernd fremlagde dommerlisten for 2019, der blev godkendt af udvalget. 

4.6. Kursussektionen. 
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Der er dags dato afholdt FU423/424 med 18 deltagere. Der er ikke afholdt OF 423/424, da 
der kun var 2 tilmeldte. 1 af disse deltog i stedet for i dagens FU-kursus. 
Udvalget godkender en forlængelse af OF 423/424 med 2 år, for de officials, der desværre 
var forhindret i at deltage i opfølgningskurset. 

4.7. Andet 
Med hensyn til den manglende beskrivelse af reglerne for oprykning fra D-klassen til C-
klassen besluttede udvalget at udskyde dette punkt til næste udvalgsmøde. 

5. Regnskabsoversigt 
5.1. Regnskab pr. 31. 12. 2018 

Det endelige regnskab pr. 31. december 2018 er forud for mødet fremsendt til udvalgets 
medlemmer. Udvalget godkendte regnskabet og noterede sig samtidig, at afholdte omkost-
ninger andrager DKK 104.801 mod et budget på DKK 109.000 for de 5 kvartaler, som 
regnskabsåret 2017/18 omfatter. 

6. Mødekalender 2019 
6.1. Næste møde blev fastsat til tirsdag den 18. juni 2019 kl. 17.00. 

7. Eventuelt 
7.1. Umiddelbart forud for mødet har udvalget modtaget en henvendelse fra DASU´s bestyrel-

sen om et projekt for økonomikørsel i eldrevne biler. Udvalget besluttede i første omgang at 
tage kontakt til formanden for Foreningen af Danske El-biler - Martin Messer Thomsen. 

7.2. Ole Skov fremlagde oversigt over udviklingen i deltagerantallet inden for O-løb og Regula-
rity Rally. Udvalget noterede sig med tilfredshed, at der har været en flot fremgang i delta-
gerantallet inden for alle segmenter. 
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Industrivej 6   •  8881 Thorsø 

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



 
 

 
Fart med fornuft 

Midtjysk Turnering 
 

Regler 
 

Midtjysk Turnering (MjT) er et bilorienteringsløbs samarbejde mellem klubberne BOAS, 
RAS, IMK, KOM, DMKA, og AAS. Løbsserien er åben for alle.  

 

Formålet med turneringen er at fremme interessen for bil-O løb i området.  
Det primære formål er at skabe gode muligheder for nye i sporten, ved at lave løb i 
nærområdet. 

 

Der køres efter DASU´s gældende reglement.  
 

På hverdage må løbene maksimalt være 35 kilometer lange, helst mindre for  
T, D og C klassen. Pas på at B-ruten ikke bliver for svær!  
Man kan maks. køre i T-klassen i 12 måneder. 
 

For at mindske arbejdsbyrden for løbslæggerne, kan M, A, og B klasserne køre den  
samme rute.  
 

I de mørke måneder kan løbene afvikles på lørdage/søndage. 
 

Der gives point til medlemmer af de arrangerende klubber efter følgende skala:  
50-48-47 o.s.v.  
Selv om der køres samme rute tildeles klasserne point enkeltvis, 
deltagere med de højeste point modtager en 1. præmie. Deltagere med næsthøjeste 
point tildeles 2. præmie o.s.v. Antal af præmier følger minimum DASU reglement. 
6 af de 10 løb er tællende i den samlede stilling.  
For at blive præmieberettiget skal man have gennemført mindst 6 løb. 
Løbsledelsen tildeles 48 point. 
 

Anmeldelsesfrist bør være 1 døgn før første start (for at spare tryksager). Er der ønske 
om efteranmeldelse, så kontaktes løbsledelsen 
 

I år 2019 er det AAS, der er listefører:  
Resultatlisten skal sendes til AAS senest 1 uge efter det enkelte løb.  
 

E-mail.: hans49jakobsen@gmail.com  
 

Startgebyret er: maks. 100.- kr. pr. mandskab.  
Ved åbne løb betales det fastlagte startgebyr. 
 
Det er ikke nødvendigt at præmiere i det enkelte løb.  
For hvert startende hold (kun de der kan få point), betales 20.- kr.,  
som går til samlet turneringspræmiering. 
 
Der betales ikke præmiepenge for T-klassen.  
 
Præmiepengene skal sendes til AAS, Hans Jakobsen,  
senest 1 uge efter at løbet er afviklet.  Beløbet kan også overføres via Mobile Pay  
(5195 9231), eller til konto 1688 - 3230504597. 
 
Der præmieres efter DASU´s reglement.  
Præmierne uddeles ved årets sidste løb i turneringen. 
Der er ikke samlet præmiering for T-klassen.  

Midtjysk Turnering 
i Bilorienteringsløb  

 

Foto: Bjarne Andersen 



Tæller også til JFM. 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

1. afdeling    mandag den 18. marts 
 
Løbsleder: Anders Fisker 
Tlf.: 2984 0948 
Mail: acf@bknet.dk 

2. afdeling    mandag den 8. april 
 
Løbsleder: Ole B. Pedersen 
Tlf.: 8773 5152 
Mail: olebechmann@privat.dk 

4. afdeling    mandag den 19. august 
 
Løbsleder: Frank Kjeldsen 
Tlf. 3020 4659  
Mail: frankkjeldsen51@gmail.com 

5. afdeling    mandag den 9. september 
 
Løbsleder: Brian Nielsen 
Tlf.: 2991 2467 
Mail: benteogbrian@mvb.net 

9. afdeling    søndag den 24. november 
 
Løbsleder: Bernd Thrysøe 
Tlf.: 2398 3648 
Mail: bernd.t8722@gmail.com 

 

 

8. afdeling    søndag den 3. november 
 
Løbsleder: Hans Jakobsen 
Tlf.: 5195 9231 
Mail: hans49jakobsen@gmail.com 

10. afdeling    lørdag den 28. december 
 
Løbsleder: Egon/Poul Brøndum 
Tlf.: 6018 8701 
Mail: salontot@hotmail.dk 

7. afdeling     lørdag den 19. oktober 
 
Løbsleder: Kim S. Jensen 
Tlf.: 2161 6280 
Mail: skiffard@stofanet.dk 

3. afdeling    mandag den 20. maj 
 
Løbsleder: Lars Vinther 
Tlf.: 5170 1483 
Mail: larshvinther@gmail.com 

6. afdeling    mandag den 7. oktober 
 
Løbsleder: Kurt Rasmussen 
Tlf.: 4040 0316 
Mail..kurt8450@gmail.com 
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HUSKELISTEN: 
 

1. Februar - HUSK det er sidste tilmelding til  

Bowling og Præmiearrangement. 

 

9. februar kl. 15.00 Bowling og Præmiearrangement. 

( se side 3 ) 

 

2. marts kl. 17.30 Hinge Auto Løbet 2019 JFM1 

( se side 5 - 6 ) 

 

18. marts kl. 19.00 Søgård Racing Løbet MjT 1 

( se osport.dk ) 

 

30. marts kl. 14.00 Circle K Løbet DM 1 & JFM 2 

( se osport.dk ) 


