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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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1. afd. af DM og JFM samt 2. afd. af MJT 

Så oprandt endelig første afdeling af DM/JFM 
med ca. ½ års forsinkelse, som vi jo alle kender 
grunden til.  

Bernd og Co. havde lavet et arrangement, hvor 
Coronaen var tænkt ind i det hele, og de skal 
have stor ros for deres indgangsvinkel til afhol-
delse af større arrangementer i disse tider, man 
kunne føle sig helt tryg, med mindre man selv 
opførte sig mindre klogt, så bestemt en stor fin-
ger opad til dem.                               Når vi så 
er - ved det ikke sportslige skal 
”madfabrikanten” også have ros der var dejlig 
og veltillavet mad, og nok til alle så også her 
ug. 

Selve orienteringsløbet med start direkte fra 
Bygholm Kursuscenter, blev afvikling i områ-
det sydvest for Horsens ved Løsning, Heden-
sted, og Øster Snede med mål i Soleskov, og 
hjemkørselsetape herfra og tilbage til Byg-
holm. 

B ruten, som er der hvor vi slår vore folder. var 
efter min/vores mening en rigtig god og af-
vekslende køretur, som jeg jo selvfølgeligt ikke 
kan dy mig for at sige var en udsøgt nydelse (vi 
vandt).     

Den første etape en 20 minutters en af slagsen, 
gik rigtigt godt, alle tre skilte, og tiden lige på 
minuttet, vi vidste jo som sædvanligt ikke, når 

det er Bernd det gælder, om vi var købt eller 
solgt, men havde en god mavefornemmelse. 
Videre det gik fra Eriknauer på anden etape, 
lidt kørsel i Eriknauer, nordvest på til Korning, 
hvor der var placeret en HTK´er, her manglede 
vi et A umiddelbart inden HTK eren, og det var 
ikke fordi vi ikke kørte ”ret veg som de ville 
sige hinsidan”, men den var dæ---- gemt godt, 
vi kom ud i græsrabatten til venstre for vejen 
helt som tænkt, men A var bag et vejskilt, og vi 
så hverken bogstav eller markeringspil – øv. Vi 

havde brugt en del tid hertil, nemlig 23 minut-
ter. ny tid og videre mod den åbne tidskontrol, 
efter et par kortudklip skulle vi køre 22o m. 
VSV, vi målte endda en ekstra gang, men fik 
ikke målet til at passerer den første vej til ven-
stre og det var den korteste vej til næste beskri-
velse, så det var jo bare ned ad den, men målet 
gik over så her ”satte vi et U, resten af vejen til 
tidskontrollen fandt vi den rette rute, vi brugte 
tre minutter for meget på den del. Hurtigt vide-
re to noteringer og ti minutter senere en ny 
HTK`er vi ramte begge dele i plet, ny tid og 
fremad det gik, etapen sluttede af med at køre 
rundt på området omkring ”bøssemagasinet” 

op ad motorvejen, her glemte vi at måle læng-
den på en hal, og fik drejet for tidligt rundt om 
den hvilket gav et skævt S turen måtte tage otte 
minutter vi brugte tre mere. Efter en køretur på 
ti minutter uden én eneste notering dukker en 
ny HTK´er op, vi havde styr på tiden og fort-
satte, efter tre noteringer dukkede endnu en 
HTK´er op på Gl. Sole Mark vi kom et minut 
for sent, og minsandten efter endnu fjorten mi-
nutters kørsel den tredje HTK´er i rap, men vi 
skulle dog have fem noteringer undervejs hvor 
det desværre lykkedes for os at misse den ene 
et N ved at vælge en for tidlig vej op til kirken 
i Øster Snede vi brugte også to minutter for 
meget tid på turen. Den sidste del til den åbne 
tidskontrol som samtidigt var målkontrollen 
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klarede vi på de tretten minutter den var bereg-
net til at skulle tage, og vi fik også de fire rigti-
ge skilte med os dertil. 

På resultatberegningen ved samlingsstedet gav 
vore fire skiltefadæser samt 34 minutter på tid 
en samlet 1. plads, med 134 stp. John og Lars 
fra Djursland blev nr. 2 med 231 stp. og Hans 
og Hans Jørgen fra AAS blev nr. 3 med 266 
stp. vi var det eneste BOAS hold i B klassen. 

A: klassen Her blev Alexander og Kurt nr. 3 
med 377 stp. nr.1 og nr. 2 fik henholdsvis 182 
og 252 stp. 

C: klassen Her blev Niels Åge og Henning nr. 
3 med 91 stp. Britta og Hans Kurt blev nr. 4 
med 169 stp. førstepladsen fik 71 stp. og nr. 2 
pladsen fik 86 stp. 

Alt i alt en rigtig god start på mesterskaberne 
set med BOAS øjne og en rigtig fin kørerordre 
med førsteklasses tryk, så tak til Bernd og Co. 

for et rigtigt godt løb med fine detaljer afviklet 
på absolut tryg facon. Vi håber på at det kan 
lade sig gøre at fortsætte mesterskabsturnerin-
gen her i 2020, selv om man med de sidste ud-
meldinger godt kan komme til at tvivle på det.  

Frank og Kenneth 

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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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


  Bjerringbro og Omegns Auto Sport 

indbyder til 

Oktober Løbet 2020 

Søndag 4. oktober 2020 

3. afd. af Klub Mesterskabet i BOAS. 

4. afd. af Midtjysk Turnering. 

 

Vi lever naturligvis op til de 

af myndighederne krav 

med hensyn til  Covid-19 

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


  

 

TILLÆGSREGLER FOR ORIENTERINGSLØB  

Konkurrencen afholdes i henhold til reglement for Bilorienteringsløb i  

Danmark, nedenstående tillægsregler og supplerende slutinstruktioner. 

 

 Oktober-Løbet 2020 

Arrangerende klub: Bjerringbro og Omegns Auto Sport 

Løbets navn:  Oktober-Løbet 2020 

Type:    Åbent O-løb. 

    3. afd. af KM i BOAS 

    4. afd. af MjT 

 

Dato:    Søndag 4. oktober 2020 

 

Løbsleder:   Hans Kurt Nielsen   OF 423 

Løbsledelse:  Britta H. Nielsen 

    Ole Pedersen 

    Tage Mogensen 

 

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 

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/Samlingssted: Hjermind Gl. Skole 

    Hjermind Byvej 28 

    8850 Bjerringbro 

 

Første mandskabs mødetid: Kl. 12.30. 

 

Første mandskabs starttid: Kl. 13.00. 

 

Særlige bestemmelser:  

    Al information til deltagerne sendes via mail. 
    HUSK rigtig mailadresse. 

 

Forplejning:  Franskbrød m/ æg og rejer 15,- 

    Franskbrød m/ hamburgerryg 15,- 

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


 9 

 

 

Mandag d. 14 september hos John og Lars med 

start fra Ring Djursland. 

Som noget helt nyt og uprøvet havde Tom Ha-

gelskær og undertegnede dannet par, så det 

var jo noget spændende om vi kunne forliges 

om at køre O-løb, jeg har altid påstået at hvis 

mand og kone kan forliges om det så holder 

ægteskabet. Nu var det jo ikke noget ægteskab, 

og Tom er en yderst behagelig person, så alt gik 

stille og roligt på den front. 

Selve løbet havde vi meget fornøjelse af, vort 

måleudstyr var ikke verdens bedste, så lidt 

gætteri blev de jo da til, men de fleste gange 

skød vi nu rigtigt. 

Vi startede direkte fra ”pitten” på Ring Djurs-

land, og efter 26 minutters kørsel skulle vi ind-

finde os hos den første åbne tidskontrol i om-

egnen af Drammelstrup, vi fandt alle skiltene i 

den rigtige rækkefølge og brugte 6 minutter for 

meget på tidskontoen, men alt i alt meget godt.                                          

Næste etape, som i store træk førte os fra 

Drammelstrup og til Tirstrup, var beregnet til at 

strække sig over 19 minutter, her havde vi fået 

rigeligt med fart på, da der pludseligt dukkede 

en HTK´er op, i hvert fald fik vi noteret et minut 

for tidligt – det kunne vi såmænd godt have 

brugt senere på etapen. Rent skiltemæssigt 

skulle vi have ni noteringer, men manglede des-

værre et Y i starten, og et Z i slutningen af eta-

pen hvilket vi jo naturligvis blev straffet for, li-

geledes kom vi ti minutter for sent, og kunne jo 

således godt have brugt det ene minut fra den 

hemmelige.                                  Etape tre, som 

førte os ud på kanten af Lufthavnen, startede 

med en HTK´er uden et eneste skilt mellem den 

og den netop forladte åbne tidskontrol vi havde 

igen rigeligt med fart på, og måtte lide den tort 

at komme et minut for tidligt, og som i foregå-

ende etape kunne vi nemt have brugt det sene-

re, vi skulle have syv noteringer i løbet af eta-

pen, men kørte en omgang for meget rundt, og 

fik et skævt E samtidigt med at vi brugte 13 mi-

nutter af respittiden.  

Sidste etape gik tilbage i retning af Ring Djurs-

land hvor der også var mål, Lars og John havde 

lavet et rigtigt godt og gedigent stykke arbejde, 

det var et super godt løb med tydelige og klare 

udklip, men for det første slukkede de lige 
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pludseligt lyset på Djursland, og for det næste 

manglede de også en vej hvilket vi da grundede 

en del over, hvad gør man så. Frem til et sted 

man kan stedfæste, og baglæns herfra således 

at man finder alle de rigtige noteringer, men 

bruger en hulens masse tid på den manøvre. Vi 

havde som sagt alle skiltene rigtigt på etapen, 

men brugte 41 minutter af respittiden. Ved mål 

blev skiltene som vi havde, gjort straffri for alle 

andre, men tiden talte fortsat så vore 41 mi-

nutter måtte vi se overført til det endelige re-

sultat, som for vort vedkommende blev 148 

stp. Lars skriver i den udsendte resultatliste at 

det ingen betydning har, - hvis Per og Michael 

fra Randers har brugt mere end 15 minutter på 

den etape har han fuldstændigt ret, hvis ikke 

mener jeg at kunne regne ud at vi to hold skulle 

bytte plads, man kan ikke se på den udsendte 

resultatliste  i hvilke af etaperne vi har tidsfor-

bruget kun det samlede forbrug. Pyt også med 

det, vi havde ikke haft det en tøddel sjovere 

med den ombytning, så tak for et rigtigt godt 

orienteringsløb til jer alle på Djursland. 

I C: klassen stod der BOAS på førstepladsen idet 

Niels Åge og Henning vandt med 75 stp. Tom 

og jeg blev nr. 5 med vore 148 stp. og Britta og 

Hans Kurt blev nr. 6 med 171 stp.                                             

B: klassen havde kun to deltagende hold, Hans 

og Hans Jørgen fra AAS vandt med 70 stp. og 

Per og  Frank fra BOAS blev nr. to med 146 stp.                                                                              

A: klassen her vandt Harry og Anders fra Kjelle-

rup med 56 stp. Renee og Hans Ole fra AAS 

blev toer med 71 stp. og BOAS´erne Alexander 

og Kurt blev nr. tre med så lille en margin, som 

tænkes kan nemlig 72 stp. så i den klasse var 

der i hvert fald kamp om placeringerne. 

Den samlede resultatliste fra løbet kan ses an-

det sted i bladet.     

Tom og Kenneth     

 

Nummerpladeservice med registrering, ejer-/brugerskifte, og afmelding af køretøjer. 

  Langaabilsyn.dk  Tlf. 4219 3108 







         MjT 1          MjT 2          MjT 3          MjT 4          MjT 5          MjT 6         MjT 7           MjT 8
BOAS 7/3 AAS 5/9 DMKA 14/9 BOAS 4/10 BOAS 10/10 KOM 7/11 AAS 28/11 RAS 28/12 Point Plac

Point Strafp Point Strafp Point Strafp Point Strafp Point Strafp Point Strafp Point Strafp Point Strafp I alt 

Klasse D

Klasse C
Niels Aage Jensen / Henning Larsen 303 48 28 47 91 50 75 145
Britta Nielsen / Hans Kurt Nielsen 303 48 Ll. 46 169 44 171 138
Per Elbæk / Michael Eriksen 071 45 92 45 182 46 122 136
Søren Jakobsen / Klaus Jakobsen 071 50 71 48 85 98
Bjarne Rosenlund / Sabine Rosenlund 303 48 86 47 95 95
Niels P.R. Nielsen / Ditte Rolighed 305 50 23 50
Poul Juhl-Godballe / Bjarne Rosenlund 303 47 32 47
Knud E. Vestergaard / Tom Hagelskær 303 46 77 46
Kenneth Kjeldsen / Tom Hagelskær 303 45 148 45

Midtjysk Turnering (MjT) i bilorientering 2020.
For deltagere fra  AAS - BOAS - DMKA - IMK - KOM - RAS

5 ud af 8 løb er tællende.

Løbslederpoint

Klasse B
John Knudsen / Lars Vinther 006 50 20 48 231 48 L.l. 146
Hans Jakobsen / Hans Jørgen Andersen 027 47 60 47 266 50 70 144
Kenneth Kjeldsen / Frank Kjeldsen 303 46 79 50 134 96
Edith Kristensen / Kim S. Jensen 089 48 45 46 418 94
Tage Mogensen / Ole B. Petersen 303 48 Ll. 48
Per H. Jensen / Frank Kjeldsen 303 48 146 48

Klasse A
Kurt Rasmussen / Alexander Rasmussen 303 48 26 50 352 47 72 145
Renèe Nielsen / Hans Ole Nielsen 027 50 18 47 551 48 71 145
Else Friborg / Henning Friborg 089 47 33 46 165 93
Harry Hansen / Anders Fisker 089 50 56 50
Lars Jespersen / Asger Jespersen 089 48 546 48
Kristina Fisker / Anders Fisker 089 46 39 46

Klasse M
Bjarne Andersen / Bernd Thrysøe 027 50 30 48 Ll. 50 15 148
Poul Brøndum / Egon Brøndum 071 48 57 48 255 48 38 144
Harald Søndergaard / Jan Søndergaard 305 50 135 50Harald Søndergaard / Jan Søndergaard 305 50 135 50
Michael Døssing / Jens Døssing 47 730 47



 

Bjerringbro og Omegns Auto Sport 

indbyder til 

Hinge Auto-løbet 2020 

Lørdag den 10. oktober 2020 

 

2. afd. af Jysk Fynske Mesterskaber. 

5. afd. af Midtjysk Turnering. 

4. afd. af Klub Mesterskabet i BOAS. 

 

Mad efter løbet: 

 

Mørbradgryde m/ ris  og salat samt 1 øl el. vand  

Samt kaffe og kage. 

Pris 135,00 kr. 

( skal bestilles ved anmeldelse og betales ved start ) 

 

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


  

 

TILLÆGSREGLER FOR BILORIENTERINGSLØB  

Konkurrencen afholdes i henhold til reglement for Bilorienteringsløb i  

Danmark, nedenstående tillægsregler og supplerende slutinstruktioner. 

Hinge Auto-Løbet 2020. 

Arrangerende klub: Bjerringbro og Omegns Auto Sport. 

Løbets navn:  Hinge Auto-Løbet 2020. 

Type:    Åbent O-løb. 

    2. afd. af Jysk Fynske Mesterskaber. 

    5. afd. af Midtjysk Turnering. 

    4. afd. af Klub Mesterskabet i BOAS. 

Dato:    Lørdag den 10. oktober 2020. 

 

Løbsleder:   Frank Kjeldsen   OF 423 / 413 

Løbsledelse:  Kenneth Kjeldsen 

    Kurt Rasmussen   OF 423 / 413 

    Alexander Rasmussen 

Sekretariat:  Kurt Rasmussen 

    Skovbrynet 44 

    8450 Hammel 

    Tlf.:4040 0316 

     E-mail: kurt8450@gmail.com 

 

Holdkonkurrence: Jysk Fynske Mesterskaber. 

Deltagerklasser:  Startgebyr:  Løbslængde: 

M    340 kr.  Ca. 60 km + transport. 

A    320 kr.  Ca. 60 km + transport. 

B    280 kr.  Ca. 55 km + transport. 

C    240 kr.  Ca. 50 km + transport. 

D    150 kr.  Ca. 40 km + transport. 

Anmeldelse:  www.osport.dk  

    eller henvendelse til sekretariatet. 

Betalingsmåde:  Ved start. 

 

Møde / startsted: Hinge Autoværksted 

    Randersvej 81 · Hinge 

    8940 Randers SV 

 

Samlingssted:  Hjermind Gl. Skole 

    Hjermind Byvej 28 

    8850 Bjerringbro 

 

Første mandskabs mødetid: Kl. 13.30. 

Første mandskabs starttid: Kl. 14.00. 

 

Særlige bestem.:  Respittid alle klasser 240 min.  

    HUSK rigtig mailadresse, da al information til 
    deltagerne sendes via mail. 

 

BEMÆRK:   Mad bestilles ved anmeldelse. 

mailto:kurt8450@gmail.com
http://www.osport.dk/
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TILLÆGSREGLER FOR 

Roskilde Rundt 2020 

 
 

 
 

 

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

 

Arrangerende klub: Automobil Sports Klubben Hedeland – ASKH 001 

Løbets navn: Roskilde Rundt 2020 
 

Dato: Lørdag den 17. oktober 2020 

Løbsleder:  René Hansen 
Løbsledelse:                  René Hansen – Ole Skov 
Sekretariat: René Hansen, Baunegårdsvej 38, 4040 Jyllinge  

Tel. 6134 1275, e-mail: rzh@mail.dk  

Holdkonkurrencer: SM for klubhold 

Deltagerklasser: Gebyr:  Løbets længde: 
M 360,- Ca. 75 km + transport 
A 360,-  Ca. 75 km + transport 
Lang (Sverige) 360,- Ca. 75 km + transport 
B 300,- Ca. 65 km + transport 
C 260,- Ca. 60 km + transport 
Kort (Sverige) 260,- Ca. 60 km + transport 
D  200,- Ca. 55 km + transport 

Anmeldelse: Skriftlig senest 13.oktober 2020 til sekretariatet.  
Kan ske via www.osport.dk 

Betalingsmåde: Betales via MobilePay på 6134 1275 senest fredag 16/10. 
Svenske deltagere kan betale kontant ved mødested. 
 

Mødested:  ASKH’s klubhus, Maglehøjen 14, Roskilde 

Samlingssted: ASKH’s klubhus, Maglehøjen 14, Roskilde 

Første mandskabs   
       Mødetid: Kl. 13.30 
       Starttid: Kl. 14.00 

Særl. bestemmelser: Løbet er 2. afdeling af DM 2020 og 3. afdeling af SM 2020. 
 

Løbet er 4. afdeling af Øresundsserien 2020. I denne turne-
ring er der 2 klasser: Lang rute og kort rute.  
På lang rute gives der point til alle i klasserne M, A og Lang 
(Sverige). Disse klasser kører samme rute. 
På kort rute gives der point til alle i klasserne C, og Kort (Sve-
rige). Disse klasser kører samme rute. 
 

Mad efter løbet: Stor sandwich + 1vand: Pris: 50 kr. 
Skal bestilles ved anmeldelsen.  
Betales via MobilePay sammen med startgebyr på 6134 1275.
 
Corona regler: Den nuværende COVID 19 situation kan lede 
til særlige regler. Disse regler vil fremgå af slutinstruktion 1. 
 

 

 



 
 

 
 

 
 

Vi har bestræbt os på at lave et løb, hvor der bliver noget at se til, og hvor 

sværhedsgraden er tilpasset de enkelte klasser. 

Startstedet er hos Automester i Stege og samlingsstedet er på Stop 42 Farø 

Vi ser frem til at byde jer alle velkommen. 

 

TILLÆGSREGLER FOR ORIENTERINGSLØB 

Konkurrencen afholdes i henhold til Reglement for Bilorienteringsløb i Danmark, nedenstående 
tillægsregler og supplerende slutinstruktioner. 

 

ARRANGEMENT 

Arrangerende klub:  Sydsjællands Automobil Klub 

Løbets navn:  Tour de Møn 2020 

Type:  Åbent løb. DM 3, SM 4 

Dato:  Lørdag den 31. oktober 2020 

OFFICIALS 

Løbsleder:  Arne Rasmussen OF 413/423 
 
Sekretariat:  Finn Højlund Hansen 
 Const. Hansensvej 16 
 4760 Vordingborg 
 Mob.: 2030 1152 
 E-mail: hojlund@sak-motorsport.dk 
 
Løbsledelse:  Poul Erik Nielsen, Finn Højlund Hansen, Henrik Jørgensen 
 

DELTAGERKLASSER 

Klasse  Løbslængde:  Startgebyr: 
M 80 km  350 kr. 
A 75 km 350 kr. 
B  65 km  300 kr. 
C 60 km  250 kr. 
D 60 km 200 kr. 
Alle løbslængder er cirka længder. Dertil kommer transport.  

  



 
 

 
 

 
 

HOLDKONKURRENCE 

Ingen 

ANMELDELSE 

Måde:  Elektronisk via www.knagen.dk 

Anmeldelsesfrist:  Søndag den 25. oktober 2020 

Slutinstruktion: Udsendes 28. oktober, kun på E-mail 

Betaling:  Forudbetaling på Mobile Pay 2030 1152 med angivelse af navn. 

 

OMRÅDE 

Løbsområde: Møn 

Mødested/startsted Automester Stege, Elmevej 5, 4780 Stege 

Samlingssted: Stop 42 Farø 

Første mødetid / Starttid 13:30 / 14:00 

 

SÆRLIGE BESTEMMELSER 

• Løbet er tællende til Dansk Mesterskab og Sjællandsmesterskabet. 

• Ved start er AUTOMESTER STEGE vært ved en kop kaffe. 

• Aftensmad kr. 120,- incl. 1 øl eller vand skal bestilles ved tilmelding og betales sammen 

med startgebyret. 

• Vi beder om, at man venter med at overføre penge til slutintruktion 1 er modtaget, idet der 

kan komme ændringer i sidste øjeblik. 

CORONA REGLER 

• Der vil ikke være licenkontrol. 

• Man melder sin ankomst ved startbordet, og kørekort forevises. 

• Køreordrer og kontrolkort, samt evt. madbilletter, afhentes af deltagerne selv i en lukket 

kuvert 1 minut før deres starttid. 

• Hold afstand og afsprit hænder. 

• Vi tager forbehold for ændringer i forsamlingforbud mv. 

• Endelige retningslinier vil blive offenliggjort i slutinstruktion 1 

 

 

www.knagen.dk


           Tillægsregler for Søgård Racing Løbet. 

          4. afd. af DM og 3. afd. af JFM.  

6. afd. af MJT. 

               Arrangerende klub: Kjellerup og Omegns Motorklub. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dato: Lørdag den 7. november 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 400 kr. 80 km + transport 

A   360 kr. 75 km + transport 

B  300 kr. 65 km + transport 

C 260 kr. 60 km + transport 

D 150 kr. 45 km + transport 

Anmeldelse: Skriftligt via www.osport.dk    

Senest onsdag den 4. november kl. 19.00 

Betalingsmåde: via MobilePay 29840948  

senest fredag den 6-11. Eller bankoverførsel 

7845 1200881 senest tirsdag den 3-11. 

 

 
 
 
 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møde - og startsted :  

Rødkærsbro Hallen 

Brandstrupvej 25, 8840 Rødkærsbro 

Samlingssted:  

Rødkærsbro Hallen,  

Første mandskabs mødetid: Kl. 13.30   

Første start: Kl. 14.00 

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 løbsdagen. 

Medaljeoverrækkelse 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. 
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HUSKELISTEN: 
 

Søndag 4. oktober  MjT4 & KM3 

(  6 - 7 ) 

 

Lørdag 10. oktober kl. 14.00 JFM2 & MjT5 & KM4 

(  se side 14 - 15 ) 

 

Lørdag 17. oktober kl.14.00 DM2 

( se side 17 ) 

 

Lørdag 31. oktober kl. 14.00 DM3 

( se side 18 - 19 ) 

 

Lørdag 7. november kl. 14.00 DM4 & JFM3 & MjT6 

( se side 20 ) 


