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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


            Bowling opstart 2020. 
 
 
Igen i år foregik arrangementet i Bowlingcentret på Mariagervej i Randers, 
Og igen i år var maden fremragende og der var masser af den, resultaterne har jeg rent 
faktisk ikke lige i hovedet, men de kommer nok andetsteds i bladet. 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det rent spillemæssige, bestod af fem baner med BOAS folk, og så et par ”sidedommere” 
som holdt øje med sko og øvrige beklædningsgenstande, som vi efterlod ved bordet. Jeg 
kom på hold med Christina, Egon, min broder Frank og så selvfølgeligt mig selv, langt he 
ad vejen fulgtes vi faktisk pænt ad alle fire, nok med Egon og Christina et mulehår foran, 
frank og jeg deltes om tredje – fjerde pladsen. 
Men jeg var så heldig at lære systemet lidt bedre lige netop i rette tid til at kunne sætte en 
slutspurt ind, og da lyset gik ud på vores bane og det hele skulle gøres op var det 
knageme mig der lå øverst på skoringslisten for vores banes vedkommende. Næste gang 
har jeg tænkt mig at vente med at spille til tredje halvleg, for jeg er bedst til allersidst.  
 
Efter maden foregik præmie overrækkelserne til af os som nu havde gjort det så godt at 
der var præmier på kontoen. 
Vi blev på vanlig vis foreviget, og kan såmænd no ses et andet sted i bladet.. 
 
En rigtig hyggelig eftermiddag hvor vejret var bedst inden døre så det passede jo helt 
fint. 
Så tak til alle, og go´ vind i den kommende løbssæson. 
 
Kenneth      

Sådan en påtænker jeg at stille 

op med næste år, her sidder 

tommelen da for pokker ikke 

fast i hullerne.  
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Koncentration ved bowlingbanerne Hygge ved bowlingbanerne 

Vinder af Jubipokal for kører Vinder af Jubipokal for observatører 

Vinder af pionerpokalen Klubmester i M-A klassen 

Bowling vinder i dameklassen Bowling vinder i herreklassen 



                       Bowling Resultater 2020.
1. Bente 68 104 172

2. Inger 78 89 167

3. Christina 73 86 159

4. Karin 50 104 154

5. Bente H. 52 98 150

6. Anne Grethe 70 72 142

1. Thomas 174 189 363

2. Alexander 141 119 260

3. Chris 92 154 246

4. Kurt 103 115 218

4. Poul 115 103 218

6. Lucas 73 113 186

7. Henning 86 99 185

8. Søren 94 87 181

9. Kenneth 72 105 177

10. Egon 95 78 173

11. Hans Kurt 55 105 160

12. Per 75 76 151

13. Frank 68 80 148

14. Niels Aage 77 50 127
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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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I lørdags tog Team Honda Classic hul på sæson 2020 inden for Historisk Pålidelighedsrally 
på dansk jord, og det blev en godkendt sæsonstart for de 2 hold, som stillede til start i Vejen. 
Begge teamets hold hjemførte en 2. plads i deres respektive klasser. 

Fra hele teamets side var der med spænding set frem til hvorledes det nye hold med Ivan 
Gydesen og Kurt Rasmussen ville klare sig. De stillede til start i touringklassen i Honda CRX 
1éren, og det blev en rigtig flot debut til Ivan og Kurt. Med kun 37,2 strafpoint hjemførte de 
en flot 2. plads i klassen med en solid margin ned til 3. pladsen. Det nydannede team lod sig 
end ikke ryste af, at det ene af de elektroniske tælleværker tabte strømmen efter blot 5 mi-
nutters kørsel. "Det gav selvfølgelig visse udfordringer så tidligt i løbet" udtalte Kurt ved 
samlingsstedet "men vi bevarede roen og fortsatte ufortrødent." Fra hele Team Honda Clas-
sic skal der lyde et stort tillykke til Ivan og Kurt med det flotte resultat. Det lover godt for 
fremtiden. 

 
Ivan og Kurt havde forståeligt nok de store smil fremme efter den flotte debut i Vejen 

Dansk Historisk Motor Clubs åbningsløb strakte sig over 128 km rundt om Vejen. Løbets op-
bygning var lidt utraditionel, idet løbet bestod af lige dele tulipanetaper og lige dele etaper, 
hvor ruten er beskrevet ved hjælp af kortudsnit. En opdeling, der bestemt ikke faldt i god jord 
hos alle deltagere. Ruten bød herudover på udfordringer både ovenfra og nedenfra. Helt 
frem til tidspunktet for første vogns start regnede det massivt suppleret med en kraftig vind, 
men heldigvis klarede lidt op. Inden løbet havde løbsledelsen gjort opmærksom på, at der 
godt kunne være store vandmængder på de veje, som deltagerne skulle benytte - ikke 
mindst på vej ind i byen Gjerndrup nord for Brørup. 
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Ivan og Kurt passerer stille og roligt de massive vandmasser i udkanten af Gjerndrup 

For det mere rutinerede hold i teamet - Rene og Jørgen Skjøt, der stillede til start i Hon-
da CRX 2éren - blev det til en 2. plads i ekspertklassen med 22,2 strafpoint mod 18,4 
strafpoint til klassevinderen. En godkendt placering, når det tages i betragtning, at Rene 
og Jørgen for en sjælden gangs skyld lavede en mindre fejlkørsel, der kostede 10 straf-
point. "I et tværgående vej-T får jeg dirigeret Rene til den forkerte side, og selvom vi op-
dager fejlen efter 10-15 meter kan vi på grund af den øvrige trafik på vejen ikke få vendt 
Honda'en hurtig nok" udtalte Jørgen efter løbet. 

 
Rene og Jørgen holder gennemsnitshastigheden på de 50 km/t - uanset vandmasserne. 
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Set med BOAS briller deltog  yderligere 2 hold i Water Trial DK, vi var denne lørdag repræsenteret 

med en Suzuki SX4, der I dagens anledning var besat af formanden og med næstformanden. Hans 

Kurt havde beholdt sin plads i højre side af bilen medens at Frank havde forvildet sig over i den side 

hvor rattet og speederen skal passes. Det blev til en flot debut for de to gæve gutter i de blå trøjer. 

De havde valgt at stille op i Touring klassen, det var samme klasse som Ivan og Kurt deltog i, så lidt 

indbyrdes BOAS konkurrence var der på spil denne lørdag eftermiddag (om ikke andet så håne-

retten). Det blev til en placering midt i feltet og det må siges at være bestået, ud fra den betragtning 

at det var første gang at de var på tur sammen. Men men de vandt ikke håneretten. 

Hans Kurt & Frank forcerer vandmasserne med Suzukien i fin stil. 

Brødrene Brøndum stillede også til start denne blæsende og regnfulde lørdag og lidt blåt blod har 

de da i årene, selv om deres licens har en vis tilknytning til RAS. De to brødre havde valgt at stille til 

start i den nye Elite klasse ( det er en nystartet klasse, hvor næsten alle hjælpemidler er forbudt, 

man må dog godt være i besiddelse af en triptæller + et ur ). De to gæve gutter vandt deres klasse 

og det skal lige siges, at med en max tid på en HTK er det flot gået, STORT tillykke herfra. 

Ja, hvem havde egentligt forestillet sig, at Poul er i stand til at køre så stille gennem vandet?? 

Tekst: Jørgen Skjøt og lidt Kurt Rasmussen 
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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
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 Set fra en deltagers synspunkt: 

Mandag d. 24-2-2020 afviklede BOAS klubbens første GPS-Løb med start og mål i klub-

lokalet i Hjermind Gl. Skole. Inden start var der information om denne nye løbsform ved 

Kurt Rasmussen. Deltagerne skal have en smartphone eller tablet med simkort og 

GPS  opkobling, til brug under løbet. Når løbet er i gang, skal deltagerne finde bestemte 

punkter i terrænet, som skal tastes ind. For at kontrollere  om deltagerne kører den rigti-

ge rute, er der opsat HRKer, som også skal tastes ind, efterhånden som deltagerne mø-

der dem på ruten. Ruten var lavet omkring Hjermind og Bjerringbro, og efter en tur rundt 

i området på en meget mørk aften, nåede vi i mål på Hjermind Gl. Skole. Her blev der 

serveret hjemmebagte boller og kage til kaffen, imens vi gennemgik løbet. Stor tak til 

Bente, for et fint kaffebord. Også stor tak til Kurt, Frank, Alexander og Per for deres 

medvirken til en god aften, for de 12 deltagende hold. Så må tiden vise, om det en løbs-

form, der kommer til at ” slå igennem” i Danmark. 

           Henning Larsen 

 Set fra en løbsleders synspunkt: 

Man starter med at lave et O-løb, nøjagtig på samme måde som når man laver et hvilket 

som helst andet O-løb, dog kan man med fordel tænke sig en skilteplan ind i løbet med det 

samme, så man kan benytte sig af hvor der skal markeres punkter, så slipper man for at 

stille så mange HRKer ud. Når så man har fået strikket en rute sammen, skal den ligges ind 

i den elektroniske del af løbet, det er meget let at gøre, det er forholdsvis simpelt og logisk, 

det er nemt at flytte et punkt hvis det skulle vise sig at være placeret forkert. Det er ligele-

des let at slette et MP eller tilføje et nyt hvis der skulle være behov for det, det er den sam-

me sang med HRKer hvis der skal justeres lidt på idealkortet.  

På dagen hvor løbet skal køres er det meget nemmere end vi er vant til, der skal ikke skri-

ves kontrolkort, da dette er at finde på Ipad / tablet, så som løbsleder er det bare at starte 

folk i den rigtige rækkefølge og så ellers afslutte dem efterhånden som de komme i mål 

igen. Det er jo så nu det bliver rigtigt let lige så snart der er trykket afsluttet, kan deltagerne 

se på deres Mobil / tablet hvilke MP og HRK der er rigtige og hvilke der er forkert, ligeledes 

kan man se en samlet resultat for hvordan man har klaret sig. Men men, jeg har kikket alle 

mandskabernes idealkort igennem og som det fremgår af den udsendte resultatliste, har 

det været nødvendigt at uddele en hel del rabat på ca. halvdelen af holdene. Det er ligesom 

der hvor løbet bliver lidt koncentreret at programmet har svært ved at beregne den billigst 

mulige beregning, så her skal der regnes efter. 

Så hvis ellers at der bliver bedre styr på beregningen og man ikke at sidde bagefter og tjek-

ke beregningen af, så kunne det sagtens være noget der vil vinde frem, men tror at mester-

skabsløbene vil lade vente på sig. 

            Kurt Rasmussen 



St.nr. Kl. Licens Navn FS FT Rabat I alt PL. KM

305 Harald Søndergaard

305 Jan Søndergaard

89 Else Friborg

89 Henning Friborg

303 Tage Mogensen

303 Ole Bechmann Pedersen

71 Poul Brøndum

71 Egon Brøndum

89 Leif Poulsen

89 Anders Fisker

27 Hans Jakobsen

27 Hans Jørgen Andersen

27 Bjarne Andersen

27 Bernd Thrysøe

303 Per Hjort Jensen

303 Frank Kjeldsen

303 Kurt Rasmussen

303 Alexander Rasmussen

305 Troels Rolighed Nielsen

305 Niels Peder Rolighed

303 Knud Ejgil Vestergaard

303 Tom Hagelskjær

303 Britta H. Nielsen

303 Hans Kurt Nielsen

71 Per Elbæk

71 Michael Eriksen

303 Niels Aage Jensen

303 Henning Larsen

225

350

375

300 udgået respittid

Afbud

MK / FN

200

250

525

400

575

775

17

3 CD

4 MAB

1 CD

18

237 1

LL MAB

7 CD

5 CD

11 MAB

9 CD

2 MAB

8 MAB

6 MAB

12 MAB

10 MAB

399 5

50 725 6

LL MAB 18 MA-klasse

81 306 2 20

58 50 583 5

20 B-klasse72 2 474 3

25

406 4

71 321 2

58 83 1

2 75 496 4

44 75 319 3

35 2

99

18 B-klasse

56 25

44 20 MA-klasse

BOAS_GPS-løb 2020



  Bjerringbro og Omegns Auto Sport 

indbyder til 

Rytters Auto Løbet 

Lørdag 7. marts 2020 

1. afd. af Midtjysk Turnering. 

2. afd. af Klub Mesterskabet i BOAS. 

Rytters Auto 

Tjelevej 3 • Ørum 

8830 Tjele 

 

www.ryttersauto.dk 

Rytters Auto 
man bruger 

MjT 1 lørdag 7. marts BOAS 8773 5152 

MjT 2 mandag 30. marts AAS 2398 3648 

MjT 3 søndag 26. april IMK 2097 9551 

MjT 4 mandag 25. maj DMKA 5170 1483 

MjT 5 mandag 22. Juni AAS 5195 9231 

MjT 6 mandag 17. august BOAS 3020 4659 

MjT 7 mandag 14. september AAS 4040 8501 

MjT 8 Søndag 4. oktober BOAS 2849 8850 

MjT 9 Lørdag 7. november KOM 2984 0948 

MjT 10 mandag 28. december RAS 6018 8701 

http://www.ryttersauto.dk


  

 

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

Danmark, nedenstående tillægsregler og supplerende slutinstruktioner. 

Rytters Auto Løbet 

Arrangerende klub: Bjerringbro og Omegns Auto Sport 

Løbets navn:  Rytters Auto Løbet 

 

Type:    Åbent O-løb. 

    MjT 1 & KM 2 i BOAS 

 

Dato:    Lørdag den 7. marts 2020. 

 

Løbsleder:   Ole Bechmann Pedersen  OF 423 / OF413 

 

Løbsledelse:  Britta H. Nielsen 

    Tage Mogensen 

    Hans Kurt Nielsen   OF 423 / OF413 

 

Sekretariat:  Hans Kurt Nielsen 

    Vestervang 7 • 8850 Bjerringbro 

    Tlf.: 2849 8850 

    E-mail: h-k-nielsen@bknet.dk  

 

 

Deltagerklasser:  Startgebyr:  Løbslængde: 

M    100 kr.  Ca. 30 km  + evt. transport 

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. 

 

Møde / startsted: Rytters Auto 

    Tjelevej 3 • Ørum 

    8830 Tjele 

Samlingssted:  Hjermind Gl. Skole 

    Hjermind Byvej 28 

    8850 Bjerringbro 

 

Første mandskabs mødetid: Kl. 13.30. 

Første mandskabs starttid: Kl. 14.00. 

 

Forplejning:  Efter løbet kan der købes 2 stk. rugbrød 
    med 4 frikadeller samt rødkål pris : 50 kr. 

    ( inkl. Kaffe og kage ). 

 

HUSK:   Mad bestilling ved tilmelding. 

mailto:h-k-nielsen@bknet.dk
http://www.osport.dk/
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Dato: Lørdag den 21. marts 2020 

Løbsleder: Anders Fisker OF 413/423 

Løbsledelse: Jens Døssing   OF 423 

                        Michael Døssing 

                        Harry Hansen 

Sekretariat:    Anders Fisker 

Pindsvinekrattet 1, 8850 Bjerringbro

                        Tlf: 29840948   email: acf@bknet.dk

  

Holdkonkurrence: JFM 

Klasser Gebyr ca. løbslængde

M 350 kr. 75 km + transport

A   320 kr. 70 km + transport

B  300 kr. 65 km + transport

C 250 kr. 60 km + transport

D 200 kr. 55 km + transport

Anmeldelse: Skriftligt via www.osport.dk   

Senest onsdag den 18. marts kl. 19.00 

Betalingsmåde: Helst via MobilePay   

(info senere) ellers ved start. 

  
 

 
 
 
    

 

           Tillægsregler for 

          

               Arrangerende 

 

Pindsvinekrattet 1, 8850 Bjerringbro 

Tlf: 29840948   email: acf@bknet.dk 

længde 

km + transport 

km + transport 

km + transport 

km + transport 

km + transport 

Skriftligt via www.osport.dk    

 

               

 

 

 

 

 

Møde - og startsted :  

DÆKCENTRET Kjellerup og BOSCH Service

Parallelvej 6, Kjellerup 

Samlingssted:  

Rødkærsbro Hallen,  

Brandstrupvej 25, 8840 Rødkærsbro

Første mandskabs mødetid: Kl. 14.

Første start: Kl. 14.30 

Særlige bestemmelser:   

Al information til deltagerne sendes via mail. 

Husk derfor korrekt emailadresse.

Kan også ses på www.kom.dk og www.kom.mono.net

Resultatlisten forventes underskrevet på 

Præmieoverrækkelse forventes foretaget på løbsdagen.

Rødkærsbro Hallen tilbyder efter løbet :

Buffet med kalveculotte og flæskesteg, 2 slags 

kartofler, rødkål og sovs, salatbar, 1 øl el. vand,

kaffe med 1 stk kage. pris 150 kr.

Madbestilling skal ske ved tilmelding. Husk det nu

 

Konkurrencen afholdes i henhold til reglement for 

Bilorienteringsløb i Danmark, ovenstående 

tillægsregler og supplerende slutinstruktioner.

 

 

 

  

Tillægsregler for JMF-Premieren 

          1. afd. af JFM 2020.  

Arrangerende klub: Kjellerup og Omegns Motorklub

og BOSCH Service 

Brandstrupvej 25, 8840 Rødkærsbro 

Kl. 14.00   

Al information til deltagerne sendes via mail.  

Husk derfor korrekt emailadresse. 

Kan også ses på www.kom.dk og www.kom.mono.net 

Resultatlisten forventes underskrevet på løbsdagen. 

overrækkelse forventes foretaget på løbsdagen. 

Hallen tilbyder efter løbet :  

Buffet med kalveculotte og flæskesteg, 2 slags 

kartofler, rødkål og sovs, salatbar, 1 øl el. vand, 

. pris 150 kr.  

kal ske ved tilmelding. Husk det nu.  

Konkurrencen afholdes i henhold til reglement for 

Danmark, ovenstående 

tillægsregler og supplerende slutinstruktioner. 

 

 

klub: Kjellerup og Omegns Motorklub 



 
 

Café Rindbæk 
Rindbækvej 10 
8722 Hedensted 
Tlf. 40 26 06 75 

http://caferindbaek.dk/ 

 

Tilbyder efter løbet: 
 
 

1/1 stykke franskbrød m/rullepølse  
incl. kaffe/the kr. 25,- 

 
1/1 stykke franskbrød m/ost  

incl. kaffe/the kr. 25,- 



TILLÆGSREGLER FOR:   
Café Rindbæk Løbet 
Konkurrencen afholdes i overensstemmelse med Reglement 
for Bilorienteringsløb i Danmark, nedenstående tillægsregler 
samt slutinstruktioner. 
 
ARRANGERENDE KLUB:   aarhus automobil sport 027 
Løbets navn: Café Rindbæk Løbet  
Type: Åbent o-løb  
Dato:  mandag d. 30. marts 2020 
 
OFFICIALS:  
Løbsleder: Bernd Thrysøe OF 413/423 
 
SEKRETARIAT: Bernd Thrysøe 
 Ranunkelvej 6A, 8722 Hedensted 
 Tlf. 23 98 36 48 
 E-mail: bernd.t8722@gmail.com 
 
DELTAGERKLASSER: GEBYR: LØBETS LÆNGDE: 
Klasse M 100,- 30 km 
Klasse A 100,- 30 km 
Klasse B  100,- 30 km 
Klasse C 100,- 30 km 
Klasse D 100,- 30 km 
Klasse T   50,- 25 km 
 
ANMELDELSE: 
Anmeldelsesmåde: På www.Osport.dk, eller E-mail, 
 senest den 28. marts kl. 19.00 
 
Betalingsmåde: Ved start. 
 
Mødested/Samlingssted: Café Rindbæk 
 Rindbækvej 10, 8722 Hedensted 
 
Mad: HUSK AT BESTILLE MAD! (se bagsiden) 
 
Første start: Kl. 19.00  
 
Jeg vil tilstræbe at planlægge løbet, så det kan stedfæstes, selv om 
det jo nok er mørkt. 
 
SÆRLIGE BESTEMMELSER: Respittid alle klasser: 90 min. 

Løbet er tællende som 2. afd. af MjT 2020.  

COMPUTER-FOTO.DK  
 

 
 

 

 Slap nu af!! 
Kontakt hellere 
Svend Erik  på: 

2388 8997 

Ny computer - eller problemer med den gamle?? 
 

Kontakt os - vi hjælper dig videre!! 
 

Ring: 2388 8997 eller skriv til: salg@computer-foto.dk 

www.COMPUTER-FOTO.DK 
v/Svend Erik Nielsen 

Kirkegade 7, 7100 Vejle - Højagervej 14, Ølsted, 8723 Løsning 
Tlf.: 2388 8997 -  Mail: salg@computer-foto.dk 

 
Vel mødt den 30. marts  -  Bernd 
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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. 

Hvorfor tænder mænd på kvinder i lædertøj? 

Svar: Fordi de dufter af ny bil!  

Må jeg låne bilen i aften, far? 

- Det kan overhovedet ikke komme på 

tale, Jens. 

- Jamen, jeg er atten år. Jeg er gammel 

nok. 

- Det kan godt være, men det er bilen 

ikke. "  

En bilist kørte ind på en tankstation, hvor 

han først torpederede en bil og siden en 

stander. 

Ejeren kom løbende ud og råbte 

- hva fanden skal det betyde? 

Hvortil bilisten svarede 

- tja, det betyder vel at jeg også skal have 

en liter bremsevæske  

Hansen har lige købt en brugt bil, hos 

en forhandler og et par dage senere 

modtager forhandleren et brev fra 

samme Hansen: 

"Normalt ville jeg ikke klage over en 

brugt bil jeg har købt, men i går blev 

jeg rasende. 

Min kone var totalt hysterisk og ville 

flytte hjem til sin mor og fandme nej, 

om bilen så ville starte!"  

Far og søn havde været henne for at få nye 

vinduesviskere på bilen. Da de kom hjem 

sagde sønnen: 

"mor, vi har været henne for at få nye hol-

dere til parkeringsbøderne"  

http://www.hingeauto.dk
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HUSKELISTEN: 
 

7. marts kl. 14.00  Rytters Auto Løbet MjT 1 & KM 2 
( se side 13 - 14 ) 

 
21. marts kl. 14.30 JFM-Premieren JFM 1 

( se side 16 ) 
 

30. marts  kl. 19.00 Café Rindbæk Løbet MjT 2 
( se side 17 - 18 ) 

 
4. april Møbelland Ringsted-løbet DM 1 

( se osport.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 


