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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 

Skovbrynet 44 

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: 

: 9381   3045621579 

mailto:frankkjeldsen51@gmail.com
mailto:kkjeldsenmail@gmail.com
mailto:kurt8450@gmail.com
mailto:a-m-h-r@hotmail.com
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Den 30. marts startede så dette års første DM løb 

hos Bernd i AAS, med det efterhånden velkendte 

startsted hos Circle K i Ulkær, her er alle facilite-

ter til rådighed, god parkering spisested med ab-

solut fornuftige priser, og et godt løbsområde. 

Det må efterhånden også nærme sig et eller andet 

jubilæum med det samarbejde, vi har startet og 

sluttet her rigtigt mange gange. 

Selve løbet blev også skudt i gang hårdt og kon-

tant med startskiltet direkte uden for døren, og så 

ellers over trafiklyset og vestpå. Første side mun-

dede inden længe ud i en temmelig stor grøn 

græsmark med en masse ”stokke med minebånd” 

indgangsvinklen til denne græsmark og alle de 

spor som den nu gemte på var en prik på det for-

udgående kortudklip, den fik vi placeret forkert, 

og kom således ind i det grønne område af et spor 

for tidligt hvilket medførte at vi her samlede et K 

op som vi ikke skulle have. Vi syntes ellers det 

gik temmelig godt og kom hastigt videre. 

Efter en køretur på en idealtid på 47 minutter 

endte vi i Bøgballe, som vi lærte lidt at kende bå-

de på kryds og tværs, vi havde i mellemtiden pas-

seret 2 stk. hemmelige tidskontroller, og indkas-

seret 7 og 5 minutter hos dem, i selve Bøgballe 

lavede vi to fejlvendinger på to forskellige kort-

udklip, således at vi fik et X vi ikke skulle have, 

og manglede et Æ på det andet udklip for til sidst 

at komme et enkelt minut for sen til den åbne 

tidskontrol. 

Næste etape skulle vise sig at være en af de læn-

gere af slagsen, men igen krydret med tre stk.       

HTK`ere hvor hos dem alle tre måtte indkasserer 

et enkelt minut for sent, værre var det med skilte-

ne, lige inden den første hemmelige vurderer vi at 

vi allerede har passeret raderingen på et kortud-

klip, og derfor bare skal videre ud ad den offentli-

ge vej, men nej og det kære Z på trekanten blev 

pludseligt til en mangelvare i vores kontrolkort, 

så til to hemmelige direkte i rø --- af hinanden, 

men den fattede vi dog. Herefter napper vi et E på 

et udklip hvor vi ikke kommer langt nok frem, så 

altså E i overskud, videre til en fjerkræfarm i 

Øster Snede, hvor vi ganske enkelt skulle tælle 

gavle på bygninger vi passerede, og samtidigt 

holde øje med huller i kæden langs vejen det fik 

vi ikke til at gå op i en højere enhed, og kom ud 

af det for-

kerte hul 

og straks et 

T i over-

skud. Det 

må siges 

for vort 

vedkom-

mende, med hensyn til tiden at være en to strafpo-

ints etape, for også ved den åbne tidskontrol ind-

kasserede vi 2 minutter for sent. 

Afleverer kontrolkort, og videre på en 11 minut-

ters etape, som vi ramte plet på både hvad angår 

tid og skilte. Næste og sidste etape 22 minutter 

fra Bøgballe over Havrum og Krollerup til mål-

kontrollen i Kragelund, vi brugte fire minutter for 

lang tid og noterede et U som vi ikke skulle have, 

og så ellers ti minutters transport til samlingsste-

det hos Circle K. 

For vort vedkommende blev det til et pænt rundt 

200 tal i strafpoints, hvilket rakte til en 2. plads i 

klassen, næsten godkendt, men stadigvæk plads 

til forbedringer, som vi må forsøge at foretage 

hos vore venner på Sjælland hvor de næste to løb 

afvikles fredag og lørdag den 3. og 4. maj. 

Set med BOAS øjne tegnede det sig således. 

I A klassen stod Kurt og Alexander for en flot 

andenplads med 248 stp. klassen vandtes af 

”Luffe” og Åge Kirketerp med 140 stp.       



 4 

 

 B klassen, her viste det sig at vi blev alene om at 

forsvarer de blå farver idet Tage og Ole udgik 

med defekt kobling. 

Vi blev som allerede nævnt nr. 2 med 200 stp. 

slået af Bente og Brian fra Ikast med 140 stp. de 

to kører rigtigt fint og 

stabilt, helt sikkert dra-

belige konkurrenter 

ved de næste afdelin-

ger af mesterskabet, 

men vi har nogle gange 

haft heldet med os på 

Sjælland, vi vil i hvert 

fald gøre vort bedste 

næste gang vi mødes. 

C klassen vandtes ligeledes af et Ikast hold, nem-

lig Sabrine og Bjarne, som også er rasende godt 

kørende, de havde 52 stp. Bedste BOAS hold var 

Niels Åge og Henning med en 4 plads, og 195 

stp. Britta og Hans Kurt blev nr. 7 med 274 stp.  

Hold JM blev også vundet af Ikast, med BOAS på 

2. pladsen, og det foreløbige resultat er det sam-

me, de bliver nok desværre skrappe at hamle op 

med i år.  

Der var 47 hold til start, set med nutidens øjne er 

de et super flot deltagerantal, og vi kan jo håbe at 

det siger lidt om fremtiden. 

Det var et fint og regulært løb, af dem som Bernt 

kan ryste ud af ærmet, men knaldgode kørerordre 

og mange fine detaljer, som først rigtigt går op for 

os når vi ved mål gennemgår løbet med idealruten 

ved siden af. 

En stor tak til Bernd og hans team for en god start 

på DM 2019, og på gensyn på Sjælland.  

Frank og Kenneth 



  Bjerringbro og Omegns Auto Sport 

indbyder til 

Automester Løbet 2019 

Mandag den 6. maj 2019 

3. afd. af Klub Mesterskabet i BOAS. 

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


  

 

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

Danmark, nedenstående tillægsregler og supplerende slutinstruktioner. 

Automester Løbet 2019 

Arrangerende klub: Bjerringbro og Omegns Auto Sport 

Løbets navn:  Automester Løbet 2019 

Type:    Åbent O-løb. 

    3. afd. af KM i BOAS 

Dato:    Mandag den 6. maj 2019 

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  

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:   Bjerringbro Bilcenter 

    Brogade 74 

    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:   Mad bestilling ved tilmelding. 

mailto:h-k-nielsen@bknet.dk
http://www.osport.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
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Møde- og startsted var henlagt til Kims Autoim-

ports´s legehus. Her var mange klenodier at falde 

i svime over og endda også lidt til 

den søde tand. Tak til Kim for kig-

get, jow, jow en god begyndelse 

på det, der ventede os. Start lige 

på og hårdt direkte fra kantste-

nen, først på den ene side af 

hækken og så på den anden, end-

da ved 2 forskellige hække, videre 

i kendt terræn mod vest. Man 

skulle dog lige finde den rigtige 

bæk for at få ”M” to gange. Længere mod vest til 

Kims Autoimport´s værksted. Her stod en kanon-

fotograf og af ren befippelse, og for at fotografen 

ikke bare skulle glemme at knipse os, kørte vi lige 

lidt rundt, men fik dog det rigtige bogstav. Selvs-

amme  fotograf havde lavet hul i hegnet, men da 

han efter eget udsagn yder en kæmpe arbejds-

indsats på værkstedet med mødetid ved formid-

dagskaffe tid og kør hjemtid i god tid inden mid-

dag, så skulle sådan en tilladelse vel ikke være et 

problem. Derefter fik P-pladsen på Tangevej et 

krydstjek både forlæns og baglæns. Dernæst om-

rådet ved gas- brændemanden med op til flere 

trekanter, hen til en ORK ved en højspændings-

ledning, ikke den i terrænet forstås, men den 

nedlagte 100 m længere henne. Så var det Tange 

Maskinstation, der stod for tur. Mange spor og 

veje, 2 HTKér, noget at se til, og godt strikket 

sammen. Det er mindst 40 år siden jeg sidst har 

kørt løb der, så med min hukommelse, eller man-

gel på samme, var der ikke megen genkendelse 

at hente, men sjovt var det. Lidt mere roligt, men 

stadig med tidstab, over Brandstrup til Vindum 

med endnu en tur ved gasmanden og et par om-

gange på P-pladsen, sluttelig med et par gode 

detaljer på vejen til Hjermind Skole.  

Igen i år lykkedes det for Ole og Tage at få nye og 

spændende tilladelser. De kan bare det der. Alt i 

alt var ruten sat godt sammen, og kortudklip var 

raderet med nænsom hånd, så der stadig var 

kendetegn tilbage. 100 kortudklip + det løse på 

79 min. Der skulle hænges i. Ruten var nok lige i 

det længste, men sværhedsgraden helt OK. Et 

løb af høj kvalitet, hvilket også kunne høres på 

den gode stemning ved kaffebordet. Det er læn-

ge siden vi sidst har haft det så sjovt, så vi venter 

spændt på næste løb fra deres hænder. Tak for 

et rigtig godt og skide sjovt O-løb. 

  Anders 

Redaktøren siger tak for indlægget til Anders Fisker (KOM). 

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

mailto:fp@bkkontor.dk


start nr klasse navn MK FN FS FT rabat ialt plc.

Britta H. Nielsen

2 Hans Kurt Nielsen 25 25 19 69 1

Per Elbæk

13 Michael Eriksen 50 25 29 104 2

Niels Aage Jensen

7 Henning Larsen 50 25 41 116 3

Ronnie Søgård Andersen

10 Søren Nielsen 100 50 37 187 4

Søren Jakobsen

4 Klaus Jakobsen 100 125 28 25 228 5

Bo Møller Kjeldsen

16 Kenneth Kjeldsen 225 100 51 25 351 6

John Knudsen

12 Lars Vinther 25 75 57 25 132 1

Hans Jakobsen

17 Hans Jørgen Andersen 75 100 34 50 159 2

Bente Nielsen

5 Brian Nielsen 150 50 52 50 202 3

Edith Kristensen

9 Kim S. Jensen 725 50 59 25 809 4

Per H Jensen

15 Frank Kjeldsen 800 50 68 893 5

Harry Hansen

6 Anders Fisker 25 31 56 1

Renee Nielsen

8 Hans Ole Nielsen 50 75 47 25 147 2

Kurt Rasmussen

1 Alexander Rasmussen 100 78 178 3

Else Friborg

14 Henning Friborg 150 31 181 4

Bjarne Andersen

11 Bernd Thrysøe 50 25 43 25 93 1

Poul Brøndum

18 Egon Brøndum 125 18 25 118 2

Jesper Hedevang

3 Svend Erik Hedevang 100 25 40 165 3

April-Løbet 2019

C

C

A

C

C

C

B

C

B

B

B

B

A

A

M

M

M

A
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Helt korrekt navn til løbet som Ole havde 

strikket sammen. Selv om vi godt nok var nået 

hen til den 8. dag i april, så vil jeg vove at påstå 

at der stadigvæk var lidt ”aprilsnar” over arran-

gementet, i hvert fald for vores vedkommende. 

Vi syntes faktisk at tingene gled fornuftigt hele 

ruten igennem, men da vi kom i mål kunne vi 

godt se at vi var gledet lidt udenom flere steder 

hvor vi skulle have været, og da så resultatlisten 

kom dagen efter blev vi bekræftet i vore anel-

ser, vi kunne måske ved brug af rabatkuponer 

på selve løbsaftenen have fået slettet et par skil-

te, men gjorde det ikke. 

Det ovenfor skitserede siger mere om vores ak-

tuelle ”kampform” på løbsaftenen, end om lø-

bet forstået på den måde at det efter min me-

ning var et blændende godt løb, hvor det hele 

tiden gik fremad fra den ene gode detalje til den 

næste, vi var begge enige om at der var hentet 

utroligt mange gode tilladelser til løbet, det for-

tjente faktisk mere end en mandag aften, stor 

ros til Ole, og Tage. Det skal da også med i den 

forbindelse at Tage lod alle skiltene - stå - indtil 

vi alle havde passeret dem. 

At skiltene fik lov at blive stående beror måske 

på at Tage faldt i et ”hul”, og deraf følgende 

skader på bevægeapparatet. Jeg husker fra mine 

unge dage, at man altid skulle rejse sig fra det 

hul man faldt i eller rejse sig ved det træ hvor 

man faldt, det havde måske en lidt anden betyd-

ning dengang, men gudskelov kom han da op 

igen ved egen kraft og herfra stor medfølelse og 

håb om hurtig restitution så benet kan blive 

kampdygtigt igen. 

En rigtig flot og tydelig kørerordre med blandt 

andet hemmelig tidskontrol bag anden række 

havehæk i Bjerringbro, opstart efter tidskontrol 

gennem maskinhus, for til slut at runde kirkens 

parkeringsplads i Bjerringbro for vores ved-

kommende efter mørkets frembrud, men allige-

vel forladelse for det hele lige inden mål, ikke 

dårligt. 

Mange tak Ole og Tage for en spændende man-

dags kører tur, med en lektion i regulære spids-

findigheder, vi kommer igen næste gang. 

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 



  Tillægsregler for, HSM-GRENAA-Løbet   

mandag den 20. maj 2019 
3. afd. af Midt jysk Turnering 

Konkurrencen afholdes i overensstemmelse med Reglement for Bilorienteringløb i Danmark, nedenstående tillægsregler 
samt slutinstruktioner. Og regler for Midt jysk Turnering 2019 
 

ARRANGERENDE KLUB: 
                          Djurslands Motorklub Autosport, 006 
                          Løbets navn: HSM-Grenaa-LØBET 
                          Type: Åbent Orienteringsløb. 
                          Dato: mandag den 20. maj 2019 
OFFICIALS: 
                          Løbsledelse: Lars Vinther          OF 413/423 
                          John Knudsen,  
SEKRETARIAT: 
                          Lars Vinther 
                          Elmevænget 5, 8444 Balle 
                          Tlf. 5170 1483 
                          Mail: larshvinther@gmail.com 
 
DELTAGERKLASSER:                       GEBYR:                             LØBETS LÆNGDE: 
     Klasse M-A-B                                         100 kr.                          ca. 35 km  
     Klasse C                                                 100 kr.                          ca. 30 km  
     Klasse D                                                 100 kr.                          ca. 25 km  
     Klasse Turist                                            50 kr.                          ca. 25 km  
 
ANMELDELSE:              På www.osport.dk          eller kontakt løbsledelsen 
                                         
BETALINGSMÅDE:       Ved START 
 
MØDESTED:                  Ørum Aktiv Center, Skolebakken 43, 8586 Ørum Djurs 

 
SAMLINGSSTED:          Ørum Aktiv Center,       
 
FØRSTE MANDSKABS:     Mødetid: kl. 18.45 
                                             Starttid:   kl. 19.00 
 
SÆRLIGE BESTEMMELSER: 
                                    Respittid for alle klasser er, 90 min. 
                                    Løbet er tællende som 3. afd. af Midt jysk Turnering 2019 
 
Efter løbet tilbyder DMKA:  

Franskbrød med, Ost / Rullepølse: Pr stk. 15 kr. – bestilles ved tilmeldning og betales ved start. 
                                                        
 

                                          
 

           O-løb – fart med fornuft!         

http://www.osport.dk/
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Nørregade 12 

8850 Bjerringbro 

Tlf. 86 68 42 00 

E-mail: bjerringbro@thiele.dk 

 

Heimdalsvej 4 • 8850 Bjerringbro 

Tlf. 8750 3000• Bil-tlf. 2029 6144 

Bjerringbro ApS 

Industrivej 6   •  8881 Thorsø 

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

3. maj kl. 18.00 Gjønge Løbet DM2 
( se osport.dk ) 

 
4. maj kl. 14.00 Jyske Bank Løbet DM3 

( se osport.dk ) 
 

6. maj kl. 19.00 Automester Løbet 2019 KM3 
( se side 5 - 6 ) 

 
20. maj kl. 19.00 HSM-Grenaa-Løbet 2019 MjT3 

( se side 11 ) 
 

15. juni kl. 14.00 XL-BYG Ryomgård Løbet DM4 - JFM3 
( se osport.dk ) 

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

