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Det startede for 25 år siden – eller mere præcist d. 4. august 1995. Vi taler her om den begivenhed, der satte 

et samarbejde i gang, som nu 25 år efter har resulteret i, at vi (Knud Ejgil og Tom) har meldt os ind i BOAS som 

såkaldt ”professionelle” bilorienteringskørere. 

I 1995 deltog vi for første gang som par i det meget traditionsrige og ”professionelt arrangerede” biloriente-

ringsløb ved den årlige sportsfest i Stjær. I alt stillede 31 biler op til løbet, og der blev givet alt fra 99 til 705 

strafpoint. Det var dengang, man kørte efter de ”gamle” kort og regler, og der var ikke noget, der hed at få 

rabat. Selv begik vi fire fejl undervejs, og pga. manglen på rabat beløb det sig til 139 strafpoint, hvilket rakte til 

en overraskende 6. plads. En enkelt 25-points straf mindre og vi kunne faktisk lige akkurat have sneget os ind 

på en 2. plads. Det gav naturligvis blod på tanden, og de næste mange år var denne årlige begivenhed på for-

hånd plottet ind i vores kalendere. Allerede i 1997 gav det pote første gang med 46 strafpoint og en 1. plads, 

og vi gentog succesen igen i 1998 – denne gang med 36 strafpoint. Efterfølgende løb vi ind i en tørkeperiode 

men vandt så igen i 2008, 2011 og 2016. 

Faktisk startede det for Toms vedkommende allerede i 1994 – men her sammen med konen Charlotte. Ja, det 

var faktisk Charlotte, som så, at der var planlagt bilorienteringsløb i byen, og hun spurgte Tom, om de ikke 

skulle deltage. Det gjorde de så – uden at vide, at der var en lang række regler, man skulle kende til. Det løb 

taler vi ikke mere om, men Tom fik øjnene op for denne interessante sport. Charlotte foreslog, at Tom fandt 

en anden chauffør næste gang, og Tom var ikke sen til at spørge Knud Ejgil, som han kendte fra Indre Mission 

i Stjær/Galten, og som han vidste havde rigtig mange timers erfaring bag et rat med kørsel af pengetranspor-

ter rundt i landet. Knud Ejgil var straks med på ideen, og nu blev løbsreglerne, som gengivet i en lille 8-siders 

folder udgivet af Stjær Boldklub, gransket ganske nøje inden løbet i 1995. 

I en række år blev pointberegningen foretaget helt manuelt, og med omkring 30 biler til start var det ofte en 

langsommelig affære – og resultatet forelå ofte først engang efter midnat. Tom, der som datalog er vant til at 

udvikle programmer, tænkte, at det måtte der gøres noget ved. Så til løbet i 2004 havde Tom udviklet et pro-

gram, så man ”blot” skulle indtaste deltagernes noteringer, når de kom i mål, og når alle så var i mål – ja, så 

havde man straks resultatet af løbet (når ellers lige diskussionerne havde lagt sig og der var korrigeret for fejl 

mm.). Gennem årene efterfølgende er programmet blevet brugt, og bortset fra nogle tiltrængte fornyelser i 

programmet er det basalt set det samme program, som er blevet brugt til nogle af BOAS’ løb. 

Med tiden gik det desværre stille og roligt år for år ned ad bakke med antallet af deltagere til Stjær-løbet. De 

lokale kræfter slap også op mht. arrangement af løbet, og en overgang stod Henning og Bent fra SMOK for at 

arrangere løbet (tak for det!), indtil sygdom også satte en stopper for det. Heldigvis kom nogen på den ide at 

spørge BOAS, og Frank og Hans Kurt sagde ja til opgaven, hvilket vi er mange i Stjær, som har været glade for. 

Forrige år – i 2018 – stillede desværre kun 9 biler op til start, og man besluttede derfor i Stjær-udvalget frem-

over at droppe det ellers så traditionsrige bilorienteringsløb til sportsfesten. Øv, øv! Men intet er så skidt, at 

det ikke er godt for noget – og vi besluttede, at det så nu måtte være tid at prøve at køre ”rigtigt”. 

Faktisk har vi allerede deltaget i et antal af de åbne løb gennem årene – først på opfordring fra Henning og 

Bent fra SMOK og senere ikke mindst på kraftig opfordring fra Frank. Men nu syntes vi så, at det måtte være 

tid at melde os ind i BOAS, og på opfordring fra Frank meldte vi os i klasse C. Så måtte vi jo se, hvordan det 

kunne komme til at gå. Det gik ret hurtigt op for os, at dette her er en seriøs sportsgren – og at BOAS er en 

seriøs klub. Vi havde hørt noget om sådan ca. et løb om måneden – måske 10 i alt, og så skulle man deltage i 

mindst 6 løb, så det lød jo overkommeligt. Men da vi så oversigten over løb for 2020 – og de fire turneringer 

(KM, MjT, JFM og DM), så stod det os hurtigt klart, at der måtte prioriteres. Klub-mesterskabet gav sig selv, og 

så tænkte vi, at MjT også lød interessant – især da der er overlap mellem de to. Til gengæld valgte vi hurtigt 



 4 

 

 

JFM fra – og DM er vist ikke lige relevant for os. 

Datoen for det første løb som ”professionel” oprandt – GPS-Løbet BOAS KM1 d. 22. februar, og det var jo et 

noget anderledes løb, end man var vandt til. Der var fuld koncentration på fra starten – for reglerne skulle 

forstås og teknikken skulle virke, og hvad var mon den bedste måde at holde styr på den ekstra enhed på? 

Deltagerne mødte med forskellige ”smart-devices” – men vi havde nu blot taget vores sædvanlige smartpho-

nes med, og det viste sig at være et ganske udmærket valg, da den var nem at holde og betjene samtidig 

med, at der jo også skulle læses ordrer og findes vej. Det hele var ret nyt for alle, og det var jo nok til fordel 

for os, for så var alle ligesom på udebane. Selve løbet var tidskrævende, for der skulle trykkes mange gange 

på telefonen, og man skulle gerne have GPS’en til at falde helt til ro, inden man trykkede. Det sidste lød til at 

være en udfordring for mange. Således gik vi da også 81 minutter over tid – men nåede altså lige akkurat i 

mål indenfor respittiden. Vi lavede undervejs 5 klokkeklare fejl og var nok også lidt upræcise et par steder, og 

med GPS-drillerierne blev vi alt i alt noteret for 9 fejl. Der var kun tre deltagende BOAS-biler i klasse C, og Ni-

els Aage og Henning havde vist diverse problemer med kort og teknik, og de kørte også over respittiden. 

Britta og Hans Kurt var vi også pænt foran – indtil de fik 75 strafpoint nedskrevet i rabat. Vi slap dog med 

skrækken og sluttede med 13 strafpoint færre end dem (uden rabat!). Idet vi lige glemmer alt om kørerne fra 

Ikast, så endte vi så faktisk meget overraskende med at vinde første runde af klub-mesterskabet! 

Næste løb var et traditionelt o-løb, Rytters Auto Løbet d. 7. marts, som både talte som KM2 og MjT 1. Der var 

en lidt usædvanlig stemning omkring løbet, da coronavirussen var i færd med at lukke Italien ned, og her-

hjemme var de første tilfælde også blevet konstateret. Ingen vidste, hvad der ville komme til at ske, og dagen 

før var der lige meldt en anbefaling ud om at aflyse alle større arrangementer. Så der var ingen ”krammere” 

eller bare håndtryk før og efter løbet den dag. Selve løbet forløb fint og var vist i den lidt lettere ende, og vi 

syntes da også selv, at vi klarede den ret godt med bare to fejl. Der var lige noget med en kirke, som vi ikke 

kom tæt nok op ad, og så overså vi et skilt i en lille trekant, fordi vi snød og kørte den forkerte vej rundt (vi 

var godt klar over det og kiggede derfor tilbage, men overså alligevel skiltet). Vi kunne dog ikke stille noget op 

mod Niels Aage og Henning, som kørte ruten helt fejlfrit (men brugte et minut mere end os!). Britta og Hans 

Kurt var arrangører af løbet, så de deltog jo ikke, men fik point svarende til en 2. plads. Og selv om vi altså 

kom på sidstepladsen, så var det også en 2. plads mht. klubmesterskabet. 

Status lige nu er så den meget overraskende, at vi med stort held undervejs faktisk fører klubmesterskabet i 

klasse C, marginaler foran de to øvrige mandskaber i klassen. Og nu har coronavirussen så for alvor sat sit 

præg også på osporten, så alle løb indtil videre er aflyst. Træls, men vi er selvfølgelig nødt til at følge myndig-

hedernes anvisninger også i dette. Det næste og sidste KM-løb før sommerferien skal efter planen afvikles d. 

6. juni, men da der næppe kommer yderligere åbninger af landet før d. 8. juni, så er dette løb jo desværre 

tvivlsomt – medmindre man måske kan vælge at droppe det sociale samvær før og efter løbet. Ligeledes er 

de to MjT-løb før sommerferien tvivlsomme. Det var ikke lige det, vi forestillede os, da vi meldte os ind i 

BOAS, men det kan så faktisk komme til at betyde, at vi forbliver på 1. pladsen i klasse C af klubmesterskabet 

sommerferien over. Vi håber dog meget på, at det snart bliver muligt at køre løb igen, og bliver det næste KM

-løb til noget, så vil vi forsvare vores placering med næb og kløer – men det bliver helt sikkert mere end svært 

at holde de ”erfarne rotter” bag os. Og så er der jo lige et efterår med løb også! 

Med håb om snarligt gensyn – og må de bedste vinde! 

Knud Ejgil Vestergaard 

Tom Hagelskjær 
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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


 

   Hej 
 Jeg hedder   ”Rynke” 

og er en Renault 4CV De-Luxe. 

 



 

Jeg kom til verden en forårsdag i 1961, på fabrikken 

Billacourts. på øen           ”Ile Senguin” Midt i   

Seinen i Paris´s vestligste forstæder. 

Det var det sidste produktions år for min 

familie, efter at vi var blevet fremstillet 

her og i syv andre lande, bla. Australien, 

England, Spanien, og Japan. Fra august 

1947 til den 6. juli 1961. i 1.105.543 

eksemplarer.  

C.V. står for Cheveaux-Vapeur (på Fransk noget med HK i 

afgiftsøjemed) jeg har fire cylinder og 747 ccm. Motor, med 26 

Hestekræfter. 



De-Luxe hentyder til, at jeg er født med en del ekstraudstyr, 

så, som Sofika varmeapparat med blæser ind i kabinen, (det 

var ikke standart i den tids biler) rullegardin foran køleren 

(særligt beregnet til kørsel i koldere lande) indvendigt kabinelys 

med automatisk tænding på venstre fordør, nøglelås på både 

motorrumsklap, og bagagerumsklap. M.m. 

Min tid fra 1961 til 1992 fortaber sig i det uvisse indtil videre 

i hvert fald. Jer har dog efter al sandsynlighed altid været i 

Danmark. Jeg blev fundet i 1992 hos en dame på 

Kertemindekanten. Hendes mand havde fået et ildebefindende 

på en motorcykeltur, og var død inden han nåede grøften trist 

trist, men jeg var i tusinde stumper. Motorcyklisten var nemlig 



i gang med at renovere mig, og hans kone var meget ulykkelig 

og havde ingen mulighed for at arbejde videre med min sag. 

Jeg blev del for del læsset på en trailer, og mit nye ”hjem” blev 

et sted i nærheden af Juelsminde, her blev jeg suppleret med 

dele fra to andre af min slags, og stille og roligt genopbygget 

for at blive til det jer er her i dag. Mine ædlere dele (motoren) 

blev hovedrepareret i Horsens i 1994, og til sidst fik jeg en 

rigtig god gang maling. Min dagligdag bestod af ganske få køre 

ture, da min kære ejermand og kone fik andre interesser, (samle 

legetøj) så i 2014 blev det besluttet at afhænde mig. 

Heldigvis var en mand fra Grenåkanten på jagt efter en 

medsøster til mig (en Renault Dauphine) netop på de her 

kanter, her kunne man imidlertid ikke enes om prisen på 



Dauphinen, og i stedet kom Grenågenseren her, han havde set 

at jeg var til salg. Han besluttede sig for gerne at ville købe 

mig, og jeg blev læsset på hans trailer med det samme. Min 

pris blev sat til ca. kr. 38.000 og jeg blev byttet for et stort 

syltetøjsglas, hvori han havde alle pengene.  

Jeg fik ny adresse i Grenå den 5. juli 2014. Mit ophold på 

Djursland blev dog af kortere varighed, ca. tre år, jeg blev også 

her brugt for lidt og sat til salg. 

En familie i nærheden af Vojens så, hvor dejlig jeg så ud, og ville 

gerne eje sådan en lille fyr som mig. Enden blev at jeg flyttede 

sydpå igen den 11. september 2017, til en far, mor, og to børn. 

Især konen og børnene var glade for mig, mens far nok havde 



lidt mere interesse for større biler end jeg, så nok engang blev 

jeg sat til salg. 

Mine nuværende ejere faldt pladask for mig, da jeg 

præsenterede mig på nettet, og den 5. november 2019 

flyttede jeg nok engang nordpå nu til Hadsten, og jeg tror mit 

nye forhold vil vare længe, da det 

virker som om mine to nye ejere er 

utroligt glade for mig.  

I vinterens løb 2019 – 2020 er jeg 

blevet rengjort under bugen ned til 

mindste detalje, har måttet afstå alle 

mine ædlere dele, motor gearkasse, bagtøj og alt muligt andet, 

mens jeg er blevet skrabet af stemmejern, stålbørster, og 



slibeskiver til det nøgne metal, som var af 

en rigtig fin kvalitet, ikke et eneste 

rusthul, men mange steder helt blankt 

metal. 

Jeg har så fået mange gange stålmaling 

af absolut bedste kvalitet, påført med 

både omhu og følelse, så min levetid er 

forlænget væsentligt. 

Min motor er blevet rengjort og malet. Jeg har fået ny køler 

nye pakninger, spændbånd, og nye tændrør samt justeret efter 



alle kunstens regler. Jeg kvitterede ved at 

starte på den første omgang, da nøglen 

blev drejet efter, at jeg var samlet igen. 

Min videre livshistorie skal I nok få 

nærmere at vide om senere. 

Venlig hilsen ”Rynke” 
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Selvom forsamlinger og o-løb er sat på standby, kan man jo godt tilbagelægge et par kilometer eller 20. 

Og det var præcist hvad min far og jeg gjorde, da vi begav os ud i ukendt terræn i Mols Bjerge en dag i 

april. Bilen var skiftet ud med traveskoene, og co-driveren var det ældste i stedet for det yngste barn. 

Fra parkeringspladsen ved Femmøller Efterskole var ruten klar: Følg de røde pile rundt, og I er tilbage 

igen om 20 km. 

Ingen af os havde et særligt stort kendskab til Mols Bjerge, så det var et helt nyt rute, vi begav os ud 

på. Og modsat o-løb var her ingen små finter på kortet undervejs. Det var blot at følge pilene rundt 

gennem marker, stier og skov. 

Den kuperede Bjergetape 

Ruten, som vi gik, har det 

sigende navn 

”Bjergetapen”. Et navn 

som viste sig at afspejle 

virkeligheden. Allerede da 

vi forlod parkeringsplad-

sen, startede vi med at be-

stige det første lille bjerg – 

og det var på ingen måde 

det sidste. Da vi var i mål 

igen, kunne mit GPS-ur for-

tælle, at vi have tilbagelagt 359 højdemeter undervejs. Der var altså ikke noget at sige til, at nogen 

(mere end andre) havde lidt ømme ben dagen derpå. 

Godt vejr og flot natur 

Når løbet foregår til fods og ikke i en bil, er man lidt mere udsat for 

vind og vejr. Men med det smukke vejr i dagene omkring påske var 

det intet problem. Solen skinnede fra en blå og skyfri himmel, så det 

ville næsten have været synd at gemme sig bag bilrude og vindues-

viskere. 

Med de mange små bjerge undervejs på ruten havde vi fornøjelsen 

af en masse flotte udkigsposter. Vi kunne spejde både Aarhus og 

Ebeltoft i horisonten – og den flotte natur omkring os. Mange træer 

og planter var så småt ved at springe ud der i starten af april, så vi 

kunne fornemme lidt lysegrønne blade hist og pist. 

Stierne, vi gik på, var generelt rigtigt fine, så det var bare med at 

sætte det ene ben foran det andet og så afsted. Vi havde madpakker og snacks med i rygsækken, så vi 

kunne holde energiniveauet oppe. Fra start til slut og med pauser undervejs tog det os 5 timer 25 mi-

nutter at gå Bjergetapen. Og har man mod på en god gåtur med en fin rute og flot natur – måske mens 

man venter på det næste o-løb – så kan vi kun anbefale turen her.   

               Kurt og Sabrina 
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DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION 

Vejsportsudvalget 
 

Nyhedsbrev for O-sporten 

Nr. 2-2020 

Nyhedsbreve for bil-o-sporten sendes til deltagere, løbsledere, dommere m.fl.  

Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet, bedes du sende en mail om dette til 

skovbroby@gmail.com  

Endvidere har du måske kendskab til nogen, som ikke modtager brevet, og som 

gerne vil have det. Send så også en mail om dette. 

 

Sæsonen er som bekendt ikke gået i gang endnu 

På grund af restriktioner i forbindelse med Corona-epidemien, har vi selvfølgelig 

heller ikke kunnet køre løb. 

Vejsportsudvalget har haft et telefonmøde den 14. april og der drøftet situatio-

nen, samt planlagt mesterskabsserier for i år. Dette selvfølgelig under forudsæt-

ning af, at det igen er muligt at arrangere løb. 

I dette nyhedsbrev har vi valgt at indsætte hele referatet som afslutning på ny-

hedsbrevet. 

 

Spørgsmål 

Har du spørgsmål omkring o-sporten, kan du maile til os på dasu@dasu.dk  - skriv 

”O-sport” i emneboksen og så naturligvis dit spørgsmål. Du kan også sende en 

mail til skovbroby@gmail.com 

 

  

Med venlig hilsen 

Dansk Automobil Sports Union 

Vejsportsudvalget 
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Vejsportsudvalget        
 

Sorø, den 21. april 2020 

Referat af Vejsportsudvalgsmøde 02/20 (ekstraordinært møde) 

Afholdt den 14. april 2020 kl. 19.00 via Messenger.  

 

Til stede: Ole Skov, Jørgen Skjøt, Bernd Thrysøe, Ulrik Hejl, Michael Andersen 

Referat: Ole Skov og Jørgen Skjøt 

   

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat 01/20 

Referatet er godkendt skriftligt af udvalget. 

2. Restriktioner for afholdelse af løb 

I forbindelse med ”Corona-krisen” udarbejder regeringen løbende restriktioner i forhold til, 

hvilke omgangsformer og aktiviteter befolkningen skal/kan efterleve. Senest er der udmeldt en 

lang række restriktioner gældende indtil 10. maj 2020, herunder afstandskrav til andre, hygiejne, 

ingen forsamlinger på over 10 personer osv. 

 

Samtidig blev det tilkendegivet, at der efter den 10. maj 2020 stadig ville være restriktioner, og 

at der kunne blive tale om en gradvis lempelse, som kan tage længere tid. DASU følger officielt 

de udmeldinger, som DIF udsender, og her har man aflyst alle sports- og træningsaktiviteter indtil 

10. maj 2020.  

 

Ud over disse officielle udmeldinger er der særlige problemstillinger i forhold til afvikling af 

bilorienteringsløb og klassiske pålidelighedsløb. Det er bl.a.  

  - Der skal være tid til planlægning af løbet. For løbsledelsen er der begrænsninger i forhold 

 til kontakt til lodsejere, kørsel i området, når der er påbud om begrænsninger i bevægelig

 hed mv. 

  - Hvordan lever vi op til at holde afstand ved mødested, samlingssted, samt ved tidskontroller 

mv.? 

 

Der er ingen tvivl om, at der blandt deltagere, løbsarrangører m.fl. er et ønske om at komme i 

gang igen hurtigst muligt. Som arrangører af løbene vil det dog være klubbernes ansvar at sørge 

for, at der er taget højde for ovenstående faktorer, så risikoen for smitte bliver begrænset mest 

muligt. 

 

3. Afvikling af mesterskaber i 2020 

Nogle af de løb, der for sæsonen 2020 er udpeget som mesterskabsløb er på grund af Corona - 

krisen blevet aflyst eller udskudt. Det betyder, at Vejsportsudvalget er nødsaget til at revurdere 

oversigten over mesterskabsafdelingerne. 

 

Udvalget vurderer for nuværende, at det med en enkelt undtagelse, ikke vil være muligt at afvikle 

mesterskabsløb inden sommerferien, når der skal tages hensyn til tilrettelæggelse og planlægning 

efter ophævelsen af gældende restriktioner. 

 

Flere klubber, der har fået deres mesterskabsafdelinger aflyst, har over for udvalget tilkendegivet, 

at deres løb eventuelt kan flyttes til efteråret, ligesom et par klubber med løb tællende til lands-

delsmesterskaber i efteråret har tilbudt, at løbet også kan afvikles som et DM-løb Dette er vi i 



udvalget meget taknemmelige for. Men bortset fra et par eksempler er det ikke muligt at presse 

flere løb ind i kalenderen i efteråret.  

 

Udvalget har for nuværende ingen mulighed for at vurdere, hvornår restriktionerne åbner op for 

afvikling af vore to typer af løb, men såfremt det bliver muligt at afvikle et enkelt klassisk løb i 

juni og ellers afvikle løb fra medio august, afvikles mesterskaberne indtil videre efter følgende 

plan: 

 

BILORIENTERING: 

 

 NEZ-løb: 

- 4. september - NEZ 1: Et samarbejde mellem RAS og AAS. 

- 5. september - NEZ 2: Afvikles i forbindelse med AAS´s DM-løb. 

 

Hold-DM: 

- 22. august i HAMO (som planlagt) 

 

DM-løb: 

- 5. september i AAS (som planlagt) 

- 17. oktober i ASKH (som planlagt) 

- 31. oktober i SAK (som planlagt) 

- 7. november i KOM (JFM-løb opgraderes til DM-løb) 

I henhold til reglementet skal der medregnes 3 løb som tællende. 

 

JFM-løb: 

- 5. september i AAS (som planlagt) 

- 10. oktober i BOAS (aftalt med Frank Kjeldsen og Kurt Rasmussen) 

- 7. november i KOM (som planlagt) 

- 28. november i AAS (aftalt med Hans Ole Nielsen) 

I henhold til mesterskabsbestemmelserne skal der medregnes 3 løb som tællende. 

 

SM-løb: 

- 22. august i HAMO (som planlagt) 

- 27. september i VAS (som planlagt) 

- 17. oktober i ASKH (som planlagt) 

- 31. oktober i SAK (som planlagt) 

I henhold til mesterskabsbestemmelserne skal der medregnes 3 løb som tællende. 

 

PÅLIDELIGHEDSLØB (CC-CARS CLASSIC): 

 DM-løb: 

- 20. juni i SAK (flyttet fra 25. april) 

- 15. august i DHMC (som planlagt) 

- 12. september i DRC (flyttet fra 20. juni) 

- 26. september i MKC/SMKG (som planlagt) 

- 24. oktober i LOMS (som planlagt) 

Vejsportsudvalget har besluttet, at der som følge af den ekstraordinære situation i år alene 

skal medregnes 3 løb som tællende. 

 

Hvis det ikke bliver tilfældet og at der eksempelvis først kan køres løb efter den 1. september 

2020 har Vejsportsudvalget udarbejdet en plan for hvorledes mesterskabsserierne i så fald kom-

mer til at se ud, men herom senere, hvis dette skulle blive aktuelt. 

 

4. Kalender 2021 

Udvalget udsender som sædvanlig før sommerferien en vejledende kalender med forslag til hvor-

når der forventes at skulle afvikles mesterskabsløb i 2021. I udvalget har vi vedtaget at klubber, 



der har fået aflyst deres mesterskabsløb i 2020 på grund af krisen, vil blive opprioriteret, såfremt 

de søger mesterskabsløb i 2021. 

 

5. Budget for 2020 

DASU har på grund af krisen haft svigtende indtægter. Bestyrelsen har derfor anmodet udvalgene 

om at finde besparelser i udvalgets budget/aktiviteter. 

Vejsportsudvalget foreslår besparelser på flg. områder: 

- Udvalgsmøder for resten af året afholdes virtuelt. 

- Der afholdes ikke informationsmøder i september (der planlægges ikke med de  store 

reglementsændringer). 

- Der afholdes ikke kurser i år (ikke nok tilmeldte). 

- Dommerudgifter bliver markant mindre pga. færre løb. 

- På grund af besparelser sendes ikke dommer til NEZ i bilorienteringsløb i Sverige. 

- Den planlagte Classic Day er aflyst. 

Udvalget har i forbindelse med fremsendelsen af det ændrede budget overfor bestyrelsen pointe-

ret, at der alene er tale om et ”krisebudget”, og at dette ikke kan anvendes som grundlag for en 

automatisk fremskrivning som budget for næste år. 

 

6. Nyhedsbrev 

Der udsendes nyhedsbrev til henholdsvis Classic og Bil-o med optryk af referatet fra dette ud-

valgsmøde. 

 

7. Eventuelt 

Udvalget har besluttet, at den forudbetalte standleje til bilmessen, der skulle have været afholdt 

den 20. og 21. marts 2020, overføres til den tilsvarende bilmesse, der forventes afholdt på samme 

tidspunkt i 2021. 

 

 

Ole Skov / Jørgen Skjøt 
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Nummerpladeservice med registrering, ejer-/brugerskifte, og afmelding af køretøjer. 

  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. 

Hr. og fru Hansen var på en lille tur i bilen. Som sædvanlig kunne man høre fruen: 

- Pas nu på hvor du kører! 

- Se dig dog for, Edmondt! 

- Nej! Nej! Nej! Ikke så tæt på kantstenen! Osv. Osv. Så blev det Hansen for meget 

og til sidst udbrød han: 

- Magdalene! Er det dig eller mig der kører..? 

- Der ser du! Svarede fruen. Ikke en gang dét er du klar over… 

- Nå, hvordan gik det så til køreprøven? 
- Jeg dumpede, men jeg går op igen om fjorten dage. 
- Bare du så ikke får den samme prøvesagkyndige… 
- Garanteret ikke! Han skal mindst ligge på hospitalet i et par måneder…  

http://www.hingeauto.dk
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HUSKELISTEN: 
 

 

Aflyst 

Aflyst 

Aflyst 

Aflyst 

 

Det er vist nogenlunde som aktivitetskalenderen ser ud i den kommende 

tid, måske at der kommer et ”corona papirløb” på et eller andet tidspunkt. 

 

Følg med på osport.dk, om der skulle blive lagt noget nyt op. 

Tak til de frivillige skribenter af stof til dette blad, håber at der måske skulle være en eller anden fri-

villig der skulle have lyst til at lave en lille historie til næste nummer af BOAS-NYT, så vil jeg prøve, 

om ikke det kunne være muligt med et nummer mere, inden sommerferien.  

Lad os så håbe, at vi snart igen kan kikke i retningen, hvor der igen er mulighed for at afholde løb.  


