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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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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. 

Ole Skov syntes at vi skulle prøve at køre papir løb og det var første gang for mit 
vedkommende så det var spændende at prøve. 
Selve løbet var sammensat af forskellige løb fra gemmerne men det hængte godt 
nok sammen med hinanden det vekslede mellem land og by især landet hvor vi 
skulle måle et par større gårde op på kryds og tværs, det var godt skruet sammen 
og et godt påfund i disse svære tider hvor vi ikke må mødes for at køre rigtige 
løb jeg syntes sværhedsgraden var lige tilpas så Ole kan som sagtens lave et mere 
uden det gør noget. 
Hilsen Hans Kurt Nielsen. 

http://www.hingeauto.dk


Siden første start, er det blevet til flere gode udflugter til bla. 

Kalø Slotsruin en dejlig tirsdag aften, hvor rigtigt mange af de 

besøgende havde en eller anden historie at fortælle om sådan 

en som jeg. En cyklende mand fortalte om sin barndom i 

Ålborgområdet, hans far og mor arbejdede på fabrikker i 

Ålborg, men skønt de kunne gå/cykle på arbejde investerede de 

alligevel i sådan en 4CV som mig. Hvert år når de 14 dages 

sommerferie stod for døren, blev jeg udstyret med 

tagbagagebærer, og fik afmonteret bagsædet med ryglæn og 

det hele. Så blev der foret med dyner og puder og megen anden 

oppakning på sædets plads, her skulle den nu ældre mand og 

hans lillesøster tilbringe køreturen fra Ålborg til Gardasøen 

frem og tilbage. Hvor der ikke blev kørt ret meget på 



autobahn, men en masse kilometer gennem Tyskland Østrig og 

Brennerpasset, for til slut at ende i Italien på almindelige 

landeveje. Tagbagagebæreren blev stuvet med telt, gryder og 

pander, samt diverse kufferter, og hvad fire personers ellers 

har brug for på to ugers ferie. Turen var helt fast på 

programmet i mange år i træk, og så 

vidt manden huskede havde 4CV´en 

aldrig voldt problemer.   

Som det fremgår af billedet klæder 

en tagbagagebærer os faktisk 

rigtigt godt.                                 

Det er godt nok ikke mig ”Rynke” på 

billedet, men min ejermands tidligere 



Renault 4CV AL 20.644 som for præcis 50 år siden 

transporterede ham frem og tilbage til Ryes Kasserne i 

Fredericia hvor han var soldat i Kongens Jydske Fodregiment i 

1970. 

Man kan på dette billede tydeligt se at 

”vi” dengang som nu har evner både som 

campingbiler, leverandører af 6 volt 

strøm til teltlampen, og som tøjsnor. Det 

blev såmænd til mange gode udflugter og 

campingture, først i halvfjerdserne med 

4CV. 

Den led dog en krank skæbne i en dyb vejgrøft i Lisbjerg i 

marts måned 1972. Det var snestorm, og en fortravlet 



taxachauffør på vej fra Rander mod Århus mistede på grund 

af den megen sne herredømmet over sin store Toyota Crown 

kom skråt over hovedvej 10 og ramte klokkerent ind i venstre 

side på 4CV´en der blev skubbet sidelæns i en dyb grøft. Den 

så meget skidt ud og kom desværre aldrig ud at køre mere, 

der var heldigvis ingen 

personskader. 

 Indtil da så både ”gamle 4CV” og 

ejermanden da temmelig godt ud,    

hvis vi selv skal sige det.  

 

 



 

Udover en del flere køreture, til bla. Mariager Rosenpark og 

havneområdet ved Saltcentret, og turen langs med Mariager 

fjord forbi den smukke gamle cementfabrik Dania ved Assens.  

samt Knud sø og lystbådhavnen i Ry.                                     

Så er jeg blevet klædt af til de bare                           

bundplader indvendigt, fået den helt                                                    

store rengøring af bund og alle indvendige                             

tekstiler. Mine sæder er blevet justeret                               

for skavanker og en mindre reparation af               

sædebetræk.  

Faktisk ser jeg helt godt ud, og er klar                                  

til forhåbentligt mange gode og                           



oplevelsesrige ture ud i det danske sommerland, se selv 

herunder .         

 

 

 

 

 

 

 

 

Det kan være jeg vender tilbage med flere gode oplevelser en 

anden gang.   

”Rynke” 
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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 
 Formand: Hans Kurt Nielsen Vestervang 7 8850 Bjerringbro 
  Tlf. 2849 8850     E-mail: h-k-nielsen@bknet.dk    www.team-boas.dk 

 
 
Referat fra bestyrelsesmøde 26 maj kl. 19.00 hos Hans Kurt Nielsen Vestervang 7 – 8850 Bjerringbro 
 
Tilstede: Hans Kurt Nielsen, Frank Kjeldsen, Henning Larsen, Kenneth Kjeldsen og Kurt Rasmussen. 
 

1. Sidste mødes referat. 
Referat fra sidste møde godkendt og underskrevet. 
 
 

2. Renovering af stænger og skilte. 
Frank og Kurt tager sig af at få renoveret stængerne, Kenneth bliver ansvarlig for renovering af skiltene, 
må hente forstærkning hvis det skulle blive nødvendigt. 
  
 

3. Oprydning i kælder og klublokale. 
Vi mødes til oprydning i Hjermind Gl Skole tirsdag den 2. juni kl. 16.00, så laver vi i fællesskab en 
handlingsplan. Frank sørger for et par håndmadder til hver, Kenneth tager sig af kaffen og lidt kage. 
Frank tager trailer med, Kurt laver plads i bagagerummet, til noget der skal smides ud. Kenneth forsøger 
at modificere lille rullebord så det kan bruges til farveprinter. 
 
 

4. Klubmesterskab. 
Pga. Corona ændres KM til at det er 4 ud af 6 afd. der er tællende. 
 
 

5. Hold DM. 
Vi stiller 1 hold eller måske 2 hold til start, i lighed med tidligere år betaler klubben startgebyr og giver 
et bidrag til ”broen” / brændstof. Forplejning er for egen regning. 
 
 

6. Idrætsrådets oplæg. 
Vi prøver at tage opfordringen op fra Idrætsrådets, og der vil blive lavet et arrangement af Henning og 
Hans Kurt, de følger op på dato i samråd med idrætsrådet, håber at det kan blive lige efter 
sommerferien. 
 
 

7. Eventuelt. 
Kassereren fortæller at vi har skiftet forsikringsselskab, da Codan havde valgt at sætte priser meget op, 
var det tid at kikke på om der ikke var andre der kunne byde ind på dette, valget er faldet på Tryg og så 
sparrer vi endda penge nu. 
 
 
    Ref. Kurt 
       

mailto:h-k-nielsen@bknet.dk
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Lørdag den 20. juni 2020 blev den længe ventede første afdeling af CC-CARS DASU CLASSIC 2020 endelig 

til noget. Med Sydsjællands Automobil Klub som arrangør af Gjønge Rally Classic blev der samtidig taget 

hul på kampen om det første danske mesterskab inden for Regularity Rally (Historisk Pålideligheds Ral-

ly). 

Gjønge Rally Classic var med sine 176 km og 18 sekundetaper et meget kompakt løb, der blev afviklet i 

området nord for Vordingborg og øst for Næstved. Løbets sekundetaper havde efter de fleste deltagers 

mening nogle rigtig gode længder, ligesom der hele dagen blev kørt med gennemsnitshastigheder mel-

lem 47 - 50 km/t. Den samlede længde af sekundetaperne var på ca. 90,5 km og løbsledelsen havde ud-

sat i alt 36 hemmelige tidskontroller på disse strækninger. Som følge af et meget tæt løbsområde havde 

løbsledelsen lidt utraditionelt valgt helt at undlade hemmelige rutekontroller, men så fik vi også prøvet 

det. 

Poul og Egon Brøndum stillede i deres vel-

tjente brune Toyota Starlet til start i den 

nyetablerede klasse - Eliteklassen, hvor der 

er store begrænsninger i hvilket udstyr, der 

må være i bilerne. Kort sagt så kan den nye 

klasse bedst betegnes som "back to basis." 

Af udstyr må de kun have en eller flere me-

kaniske eller elektroniske triptællere og så 

en køretidstabel, og ikke noget med speed-

piloter, GPS og andet moderne elektronisk 

udstyr. Poul og Egon glædede sig til at del-

tage i den nye klasse, da de aldrig har haft 

andet udstyr i Toyota'en. Det blev en meget spændende og tæt dyst i Eliteklassen. Nr. 1 og 2 i klassen 

havde begge en samlet afvigelse på 24,8 sekunder, medens Poul og Egon scorede en solid 3. plads med 

en samlet afvigelse ved de hemmelige tidskontroller på 28,9 sekunder. 

For Ivan Gydesen og Kurt Rasmussen, 

der stillede til start i Honda CRX 1'e-

ren, fik løbet en meget kedelig afslut-

ning. Da resultatlisten blev offentlig-

gjort lørdag aften, viste det sig des-

værre, at det tekniske udstyr som 

Ivan og Kurt havde fået udleveret 

inden starten, ikke havde fungeret 

dagen igennem. Udstyret anvendes 

til registrering af tiderne ved de hem-

melige tidskontroller, og til trods for 

at der inden deltagerne kører ud på 

ruten bliver foretaget en test af funk-
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tionaliteten, var der ingen registreringer på Ivan og Kurt ved nogle af de 36 hemmelige tidskontroller. Det 

er meget ærgerligt for Ivan Gydesen og Kurt Rasmussen, som ikke havde problemer med at finde rundt i 

det Sydsjællandske, og deres egen vurdering ved hjemkomsten til målet i Barmosen var, at de havde ydet 

en god indsats. Men de er klar til at komme op på hesten igen, når det i august bliver tid til 2. afdeling af CC

-CARS DASU CLASSIC. 

Anderledes gik det for Rene Castillo Skjøt 

og Jørgen Skjøt, der som sædvanligt hav-

de taget turen til det Sydsjællandske i 

Honda CRX 2'eren. Rene og Jørgen, der 

har vundet turneringen de 2 foregående 

sæsoner, gennemførte den 176 km lange 

rute uden forsinkelser og ved gennem-

kørslen af de 18 indlagte sekundetaper 

og passagen af de 36 hemmelige tidskon-

troller havde de en samlet afvigelse på 

kun 19,9 sekunder. Den solide præstati-

on blev kronet med en 1. plads i expert-

klassen, ligesom holdet blev vinder af 

løbets generalklassement. "Vi havde ellers en lidt urolig dag i bilen" udtaler Rene efter sejren er en kends-

gerning og Jørgen supplerer "Vi følte ikke på noget tidspunkt, at vi havde den fornødne tryghed i delmåle-

ne undervejs, hvilket altid giver anledning til lidt tvivl om vi nu har helt styr på det." Fra teamets side ser vi 

med fortrøstning frem til resten af turneringen, i forvisning om at med Rene og Jørgen's indsats i lørdags er 

presset indtil videre lagt over på konkurrenternes skuldre. 

              J.S. 



Dag Dato Måned Klub Arrangement KM MjT JFM DM
Lørdag 11. januar BOAS Opstartsdag
Lørdag 8. februar BOAS Bowling - præmie arrangement
Mandag 24. februar BOAS O - løb GPS ( Kurt & Frank ) 1
Lørdag 7. marts BOAS O - løb ( HK & Ole & Tage ) 2 1
Lørdag 14. marts KOM O - løb ( Anders Fisker )
Mandag 30. marts AAS O - løb ( Bernd Thrysøe )
Lørdag 4. april MBO O - løb
Søndag 26. april IMK O - løb ( Jan Søndergaard )
Lørdag 2. maj RAS O - løb ( Skjøt & Brøndum )
Mandag 25. maj DMKA O - løb ( Lars & John )
Lørdag 6. juni BOAS O - løb ( Kurt & Frank )
Lørdag 20. juni SAK P - løb 
Mandag 22. juni AAS O - løb ( Hans & Hans )
Lørdag 15. august DHMC P - løb 
Mandag 17. august BOAS O - løb ( Frank & Kurt )
Lørdag 22. august HAMO Hold DM
Fredag 4. september RAS/AAS O - løb NEZ ( RAS - AAS )
Lørdag 5. september AAS O - løb ( Bernd Thrysøe ) 2 1 1
Lørdag 12. september DRC P - løb 
Mandag 14. september DMKA O - løb ( Lars & John ) 3
Lørdag 26. september MKC/SMKG P - løb 
Søndag 4. oktober BOAS O - løb ( HK & Ole & Tage ) 3 4
Lørdag 10. oktober BOAS O - løb ( Frank & Kurt ) 4 5 2
Lørdag 17. oktober ASKH O - løb 2
Lørdag 24. oktober LOMS P - løb 
Lørdag 31. oktober SAK O - løb 3
Lørdag 7. november KOM O - løb ( Anders Fisker ) 6 3 4
Søndag 22. november BOAS O - løb ( Frank & Kenneth ) 5
Lørdag 28. november AAS O - løb ( Hans Ole ) 7 4
Mandag 30. november BOAS Generalforsamling
Mandag 28. december RAS Nytårsløbet ( Skjøt & Brøndum ) 6 10

AFLYST
AFLYST
AFLYST
AFLYST

CC-cars 3

CC-cars 4

CC-cars 5

AFLYST
AFLYST
AFLYST

AFLYST

AFLYST

CC-cars 1

CC-cars 2
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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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Bernd havde brugt 

alle sine evner på 

et udfærdige en 

køreordre, som 

foregik i et tænkt 

Coronaland, som 

dog havde den for-

del at vi som delta-

gere ikke havde 

mulighed for at 

blive smittet, eller 

at være smittespredere. 

Vi sad nemlig derhjemme ved skærmen, og var 

både kører og observatør på en og samme tid, det 

kan såmænd godt give nogle udfordringer, som 

vi normalt ikke oplever når vi sidder side om side 

i en bil. Til gengæld var i hvert fald mit sæde me-

re rolig end det til tider er når vi tumler rundt i 

fædrelandet, så det var nemmere at få en nøjagtig 

måling, dermed ikke sagt at det altid blev den 

rigtige, så langt fra. 

Jeg syns, at vi skylder både Ole Skov og Bernd 

stor tak for at de ofrer deres tid på sporten også i 

den nuværende situation, som vi selvfølgeligt 

håber at vi så småt kan se en opløsning på såle-

des, at der kan startes op med ”live” løb igen in-

denfor overskuelig fremtid. 

For mit eget 

vedkommende 

var alt klar 

computer, må-

legrej, lys, og 

printeren star-

tet op klar til 

at modtage 

ydermere var 

lillemor for-

ment adgang 

til den ende af huset hvor computeren står så læn-

ge løbet varede, så klappet og klar. 

Præcis til tiden tikkede siderne så ind på skær-

men, og ud printningen foregik perfekt, så ingen 

vej udenom nu var det op til mig muttes alene at 

få noget ud af anstrengelserne. 

Jeg kom fra start 

uden de store proble-

mer, men ret hurtigt 

på side 301 kom jeg i 

uføre jeg antog at jeg 

var et sted som ikke 

passede, og skulle i 

stedet have vendt en 

ekstra omgang i en mindre trekant hvilket ville 

resulterer i et K to gange i stedet for min kun ene 

gang. Den næste straf et skævt T i en trekant var 

jeg ved at gå op i limningen over, heldigvis fik 

Bernd et lyst øjeblik senere i resultatberegningen, 

og slettede skiltet. Senere vælger jeg at køre gen-

nem et tidligere angiven punkt på vej til det næ-

ste det må man ikke så her fik jeg et M i over-

skud. Næste problematiske område – en konstru-

eret P plads eller lignende, her er jeg ikke vågen 

nok, og Bernd er mester i at ændre på udseendet 

af vejforløbet, så her skrev jeg med god ro i sin-

det to skilte ind i kontrolkortet, som jeg ikke 

skulle have. I løbet af 

det næste forholdsvis 

korte stykke vej kører 

jeg en smule for langt 

på et gammelt udklip 

hvilket giver et skævt 

U for kort efter at må-

le forkert på to parallelle veje og det gav et Y i 

overskud samt et manglende W. Til slut noget 

der lignede et konstrueret skolekøkken med mas-

ser af veje rundt imellem køkkenbordene, her var 

et D som vi passerede to gange, som jeg glemte 

at skrive begge gange, og der var jo ikke nogen 

ved siden af til at ”sige husk nu det D” for til al-

ler sidst inden målkontrollen på lærerindens pult 

at bytte rundt på et C og et Z. 

For mit vedkommen-

de blev det til følgen-

de resultat, fire mang-

lende og syv i over-

skud samt et ekstra 

tidsforbrug på 90 mi-

nutter i alt 365 stp. Det rakte til en ottendeplads, 

lige i hælene på et andet BOAS hold Niels Åge 
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og Henning med 358 stp. på syvende pladsen Hans 

Kurt blev nr. 20 med 469 stp. Vort forholdsvist 

nye medlem, men gamle bekendte Tom Hagels-

kjær kan alle vi 

andre bare ikke 

hamle op med 

han besatte første-

pladsen med 247 

stp. og ikke nok 

med det. Det fore-

gående Coronaløb 

som Ole afviklede 

havde også Tom på en klar førsteplads, så STORT 

tillykke Tom det er dæ---- godt gået, dig ser vi nok 

kun bagenden af i fremtiden.  

Alt i alt var der 35 tilmeldt i C klassen. I B klassen 

var der 14 tilmeldinger her blev Frank fra BOAS 

nr. 2 også vældigt godt gået så helt glemt det har 

vi ikke. 

A klassen havde 21 tilmeldinger, her blev vores 

BOASer Kurt Rasmussen placeret lige i midten på 

en 11. plads.  

En rigtig god mandag aften, hvor vi alle vist havde 

nok at se til, og en rigtig god erstatning den ægte 

vare, som vi dog håber snart kommer i gang igen. 

Med disse ord tal til alle O-ere såvel løbsledere 

som deltagere og en rigtig god sommer til jer og 

jeres familier. 

Kenneth         



 
 
 
 
 

 

 

 

 DANMARKSMESTERSKABET 

 FOR KLUBHOLD 2020 
3. AFDELING AF SM 

 
 LØRDAG DEN 22. AUGUST 2020 

 

 

 HOLBÆK AMTS MOTORKLUB 
 



   

 
Tillægsregler for bilorienteringsløb 

Konkurrencen afholdes i overensstemmelse med Reglement for Bilorienteringsløb i 
Danmark, nedenstående tillægsregler samt slutinstruktioner. 

 
Arrangerende Klub: Holbæk Amts Motorklub 

Løbets navn: IB JENSEN MEMORIAL 

Type: Åbent O-løb 

Dato: Lørdag den 22. august 2020 

Løbsleder: Birger Nielsen  OF 413/423 
  
Løbsledelse: Ken Sørstrup  OF 413/423 
 Anders Hedelund  OF 424 
 Egon Christensen, Jørgen Jensen 
 Michael Andersen, Ib Rasmussen 
 
Sekretariat: Birger Nielsen, Drosselvej 2 
 Sønderby, 4050 Skibby 
 Tlf. 47 52 00 98 
 E-mail: bni.sonderby@mail.dk 

Deltagerklasser:        Løbslængde: 

M ca. 70 km plus transport 
A ca. 70 km plus transport 
B ca. 65 km plus transport 
C ca. 60 km plus transport 
D – kun SM ca. 55 km plus transport 

Enkeltstart 
Kører i klasse efter licens – ingen 
præmiering 

 

 

Startgebyr: HOLD-DM: 1200 kr. per klubhold 
 Klasse D:  150 kr. per mandskab 
 Enkeltstart:   250 kr. per mandskab 
 
Anmeldelse: www.osport.dk 

 

Anmeldelsesfrist: Søndag den 16. august 2020 kl. 24.00 
 
Betaling: Skal være indsat på HAMO’s konto i  
 Danske Bank 

            1551-3551180042 

 senest mandag den 17. august 2020 
 
Startsted:    LT Motorservice, Nyhedsbakken 11, 
 4500 Nykøbing Sj 
 
Samlingssted: Vallekilde-Hørve Kultur- og Fritidscenter 
 
Første bils mødetid: Kl. 14.30 

Første bils starttid: Kl. 15.00 

Særlige bestemmelser: 
Løbet er tællende til HOLD-DM 2020 samt som 3. afdeling af SM. 

Officielle kontrolkørere i løbet er 
Erik Molnit   og   Henrik Jørgensen. 

 
Samlingsstedet tilbyder ”Bøf med salatbord plus én øl/vand” til 125 kr. 
Maden skal bestilles sammen med anmeldelsen og betales ved start-
bordet. 
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HUSKELISTEN: 
 

Sommerferie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

15. august kl. 08.00 CC-Cars Dasu Classic 
( se osport.dk ) 

 
22. august kl. 14.30 Hold DM 

( se side 18 - 19 ) 


