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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


            Bowling opstart 2019. 
 
 
I år var arrangementet flyttet                            til Bowlingcentret på Mariagervej i Randers, 
faciliteterne her var måske                               lidt bedre end dem vi er vandt til i Viborg, 
men her har man jo også                                 netop lukket p.g.a. om forandring, så det  
bliver nok bedre fremover. 
 
                   Hvis jeg skal sige noget til stedets fordel, 
                   så var maden rigtig rigtig god, og der var 
                  masser af den. Det var i hvert fald ens egen 
                  skyld hvis ikke man blev mæt, jeg havde 
                  ikke samlet appetit nok til at prøve det hele.
                
 
Det rent spillemæssige, gik vel nærmest som vanligt for mit vedkommende jeg fik dog 
skovlen under Egon, han lagde ellers hårdt ud, men det var som om gassen gik af ham 
hen ad vejen, og han måtte tage til takke med fjerdepladsen på vores bane, jeg blev nr. 
tre. 
Havde tredje halvleg derimod talt med så tror jeg faktisk at jeg var meget tæt på toppen, 
men sådan er det s - -  altid lige når det går bedst går skærmen i sort, og timen er gået. 
 
Da så den endelige placering skulle gøres op havde der sneget sig en enkelt fejlberegning  
Ind i billedet, det var heldigt at det ikke var spiselige guldbarre der var som præmie, så ku´  
Det være at Christina havde nået at tage en bid inden hun måtte afleverer 1. præmien til 
Inger.  
Vi hyggede os med maden og overrækkelserne af de præmier som vore kører har vundet 
I løbet af sidste år, så der blev både klappet og knipset. 
Jeg selv siger også mange tak for at mine ”medklubbere” mente at vores klubvandrerpokal  
skulle stå hos mig i 2019 jeg skal gøre mit bedste for at leve op til forventningerne. 
Alt i alt en rigtig hyggelig eftermiddag selv om regnen trommede ned udenfor, så tak til 
alle, og go´ vind i den kommende løbssæson. 
 
Kenneth      

Sådan et sæt har jeg 

Med næste gang, så 

skal I få allesammen 



 

                    Resultater  Bowling 2019. 

 Navn 1 2 Ialt Plads 

 Inger 86 122 208 1 

 Christina 106 90 196 2 

 Bente H. 92 76 168 3 

 Bente 54 81 135 4 

 Karin 54 76 130 5 

      

 Alexander 156 153 309 1 

 Chris 112 131 243 2 

 Kurt 111 115 226 3 

 Søren 86 137 223 4 

 Niels Aage 82 124 206 5 

 Hans Kurt 86 110 196 6 

 Henning 83 105 188 7 

 Kenneth 64 118 182 8 

 Frank 62 96 158 9 

 Egon 66 77 143 10 

 Lucas 31 36 67 11 

Spise uden Bowl. 

Inger og Poul 

Camilla og Thomas 

Britta 
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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. 

http://www.hingeauto.dk
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Lørdag d. 16 februar var der sæsonstart på Histo-

riske Pålidelighedsløb. Undertegnede og Hr Frank 

Kjeldsen havde aftalt at sætte hinanden stævne 

udi denne disciplin. Vi havde aftalt at Frank skulle 

styre vognen og jeg kunne få æren af at passe, 

den side af bilen hvor kortbordet befinder sig. Vi 

havde aftalt at mødes på pendlerpladsen ved 

Skanderborg afkørslen kl. 08.15, jeg havde lovet 

at bistå med nybagte pølsehorn til dagen--- for 

uden mad og drikke duer ”heltene” ikke. Vi fik 

diverse remedier samlet sammen i Franks Toyota 

og satte kursen syd over af E45- (next stop Ve-

jen). Efter en lille times kørsel ankommer vi til 

Vejen, så var det tid til at tjekke tripmålet efter, 

det sad lige i skabet, så der var ingen undskyld-

ninger denne lørdag, for ikke at ramme tidskon-

trollerne på det rigtige tidspunkt. Nu var det tid 

at finde den gamle Vejen 

Hal, det gik få så vidt godt 

nok, men om P-pladsen 

var mindre end den plejer 

at være ved haller eller 

om der var en kantsten 

der sprang ud foran os, 

det er jeg ikke helt klar 

over, men vi havde en 

navkapsel mindre med 

hjem end vi tog af sted 

med. Vi fik ordnet alt det formelle med indskriv-

ning tjek af licens / kørekort og montage af trans-

ponderen som skal tracke tiden på os under vejs, 

så var det ved at være tid til rundstykker og 

kaffe. 30 minutter før vores starttid kunne vi få 

vores køreordre udleveret og så er det ellers, ba-

re med at få tegnet ruten op, med en orange 

overstregningstusch, så er det jo ”bare” at følge 

stregen når det går løs. Præcis kl. 11.20 satte vi i 

gang ved startflaget, lige på og hårdt med en se-

kundetape inde i Vejen en gennemsnitsfart på 45 

km/t, hurtigt kom vi på landet at køre, her var 

det nemmere at få tilpasse fart og tid. Efter star-

ten på 2. sekundetape var der en civilist der ab-

solut skulle nyde sin ”søndagstur” på en lørdag 

(så køb aldrig en HONDA , den løber ikke hen i 

galskab), her blev hylet noget ud af den, resultat 

en max tid på næste HTK. Løbet indeholdt 8 se-

kundetaper fordelt jævnt ud over de 128 km rute 

med blandet by og landkørsel, dog med hoved-

vægt på landkørsel. Ruten startede i Vejen en tur 

forbi Lunderskov videre øst over Bramdrupdam / 

Kolding inden at ruten forsatte nord over, hvor 

der var en sekundetape der var henlagt til indu-

strien lidt nord for Kolding. Nu var tiden kommet 

til at ruten skulle vende hjemover igen, nordvest 

gennem Vester Nebel, videre til Jordrup, tæt for-

bi Egtved, gennem Veerst videre til Gesten, her 

var dagens sidste etapeskifte. Nu manglede der 

blot 2 sekundetaper inden at, den gamle hal i 

Vejen var at finde. Nu var der blot tilbage at ven-

te på at resultaterne, blev gjort op. Vi fik lige en 

kop kaffe / en øl sammen med 2x Brøndum fra 

RAS, tjekket af at vi havde de samme skilte note-

ret, så var det bare at vente på at løbsledelsen fik 

opgjort tids differencerne, det lod vente lidt på 

sig, så vi satte snuden hjemover igen. Resultatet 

var at finde på DHMC´s hjemmeside senere på 

dagen og det var blevet til en 3. plads ud af 7 mu-

lige, så det var vi godt tilfredse med. STOR  tak til 

Luffe og hans hjælpere en god dag.   

       Kurt 
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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 

April-Løbet 2019 

Mandag den 8. April 2019 

2. afd. af Midtjysk Turnering. 

2. afd. af Klub Mesterskabet i BOAS. 

MjT 1  mandag  18. marts  KOM  2984 0948 

MjT 2  mandag 8. april  BOAS  8773 5152 

MjT 3  mandag 20. maj  DMKA  5170 1483 

MjT 4  mandag 19. august  BOAS  3020 4659 

MjT 5  mandag 9. september IMK  2991 2467 

MjT 6  mandag 7. oktober BOAS  4040 316 

MjT 7  lørdag  19. oktober KOM  2161 6280 

MjT 8  søndag 3. november AAS  5195 9231 

MjT 9  søndag 24. november AAS  2398 3648 

MjT 10  lørdag  28. december RAS  6018 8701 

 

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


  

 

 

 

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

Danmark, nedenstående tillægsregler og supplerende slutinstruktioner. 

April-Løbet 2019. 

Arrangerende klub: Bjerringbro og Omegns Auto Sport. 

Løbets navn:  April-Løbet 2019. 

Type:    2. afd. af Midtjysk Turnering. 

    2. afd. af Klub Mesterskabet i BOAS. 

Dato:    Mandag  den 8. april 2019. 

 

Løbsleder:   Ole Pedersen  OF 413/423 

Løbsledelse:  Tage Mogensen 

    Ole Pedersen  OF 413/423 

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. 

Sekretariat:  Ole Pedersen. 

    Ulstrup Skovvej · Sdr. Vinge · 8860 Ulstrup. 

    Tlf.: 2043 3173 

    E-mail: olebechmann@privat.dk 

 

Betalingsmåde:  Ved start. 

 

Mødested:    

    Stærkærvej 30 

    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. 

HUSK:   Bestilling af mad ved tilmelding. 

 

http://www.osport.dk/
mailto:olebechmann@privat.dk
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Med første start kl. 18.30 ved Hinge 
Auto SV for Randers, blev det et gam-
meldags løb hvor vi førhen altid starte-
de om aftenen og med Frank som rute-
lægger, vidste vi på forhånd at det ville 
blive svært, for han er mester i at hente 
tilladelser til et sådan løb. Vi startede 
18.44 med start fra kantstenen hvoref-
ter det gik Nord Øst på, op til en større 
grise farm som skulle måles op på  
kryds og tværs. Her missede vi et skilt 
men opdagede det ikke inden vi røg i 
den næste fejl. Her efter vi blev ledt 
over i industrien syd for Randers her 
skulle vi et par ture rundt, inden vi 
vendte snuden mod Mondrup hvor vi 
skulle måle 4 større gårde op. Men Uha 
her lavede vi en stor fejl og kom den 
forkerte vej rundt hvorved vi missede 2 
skilte og lavede en fejlnotering. hvoref-
ter vi kørte op mod Randers Syd hvor 
vi skulle forbi Biltema og Storcenteret 
inden vi kom over til Bauhaus hvor vi 

kørte rundt på en stor mark med nogle 
spor på. 
Turen gik der efter mod SØ hvor vi 
skulle forbi nogle bebyggelser på en 
lille sidevej og kom til Østjysk højsko-
le som skulle ses nærmere efter i søm-
mene inden vi kom til Ølst og var tæt 
på løbslederens bopæl. Vi fandt frem 
til Askildrup hvor der var en maskine 
handel der skulle ses nærmere på inden 
turen gik til skiltekontrollen ved Hinge 
Auto, herfra var der transport til klub-
lokalerne i Hjermind hvor der ventede 
Frikadelle burgere og kaffe som Bente, 
Bente og Karin stod for og vi kunne se 
hvor mange fejl vi havde lavet. 
Der skal lyde en stor tak til løbsledel-
sen for et godt løb med stor sværheds 
grad og et held der ikke havde regnet. 
Og der er godt nok plads til forbedrin-
ger. 
 
Hilsen Britta og Hans 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


 
 

 

TILLÆGSREGLER for Søgård Racing Løbet 

 

 
Arrangerende klub: Kjellerup og Omegns Motorklub 

Type: Åbent O-Løb, 1. afd af Midtjysk Turnering 

Dato:  Mandag den 18.marts 2019 

 

Løbsledelse: Harry Hansen og Anders Fisker 

 

Sekretariat: Anders Fisker   acf@bknet.dk       29840948 

 

Deltagerklasser: 

M/A      Elite 

B           Øvet 

C           Begynder 

D           Nybegynder 

T            Helt nye 

 

Løbets længde: Klasse M-A-B-C-D ca. 35 km    Klasse T ca. 30 km 

Startgebyr:       Klasse M-A-B-C-D:   100 kr.          Klasse T:  50 kr 

 

Møde- og startsted: Søgård Racing & Biludstyr, Allingskovgårdsvej 2,  

                                   Grauballe, 8600 Silkeborg 

 

Første start kl. 18.45 

 

Samlingssted: Grønbæk Cafe, Præstevangen 40, Grønbæk, 8643 Ans By 
 

Anmeldelse: via osport.dk eller ved start senest kl 18.15 

                      Husk bestilling af mad. 

 

Startliste og resultater m.v kan ses på www.kom.mono.net  

 

                                                 

mailto:acf@bknet.dk
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Industrivej 6   •  8881 Thorsø 

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

18. marts kl. 19.00 Søgård Racing Løbet MjT 1 

( Se side 12 ) 

 

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

( se osport.dk ) 

 

8. april kl. 19.00 April Løbet 2019 

( se side 8 - 9 ) 

En bilist bliver stoppet på landevejen af politiet. 

"Til lykke!" siger betjenten "...du er bilist nummer 10000 med sele på, så nu har du vundet et gavekort på 10.000 

kr. Hvad kunne du tænke dig at bruge de mange penge til?" 

Bilisten svarer: - "Tja, jeg har altid gerne ville have et kørekort.."  

Det var en Skoda der var ude at køre en dejlig solskindsdag. Så tøffede den forbi et æsel der stod i vejkan-

ten og gumlede græs. Æslet vente sig om og sagde 'Hej bil!'. Skodaen blinkede venligt tilbage og sagde 

'Hej æsel'.  

 

Så blev æslet pludseligt meget ked af det og satte sig ned og begyndte at hyle. Skodaen stoppede op og 

spurgte æslet hvad der dog var galt, siden at det græd på sådan en dejlig dag. 'Jo', sagde æslet, 'Jeg var så 

venlig at kalde dig en bil. Så kunne du altså godt have kaldt mig en hest!'   


