
w w w.t e a m - b o a s . d k  

Å r g a n g  4 4  2 0 2 0  N o ve m b e r  

Jeg skulle spørge fra 

Britta, om vi snart kan 

komme videre?? 
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Bjerringbro og Omegns Auto Sport 

indbyder til generalforsamling  

Mandag den 30. november kl. 19.00 

I BOAS klublokalet i Hjermind Gl. Skole 

Hjermind Byvej 28 · 8850 Bjerringbro 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

 

Forslag der ønskes behandlet, skal være 

bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

 

Foreningen er vært med kaffe og nybagt kage. 

 

 

Vi glæder os til at se jer alle. 

Bestyrelsen. 
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Med start fra klublokalerne havde Britta, Hans 
Kurt, Tage og Ole fabrikeret en løbsrute i og 
omkring Hjermind og Bjerringbro, måske ikke 
helt ukendt terræn, men strikket sammen på en 
måde så der var noget at bruge den indvendige 
side af hovedet på uanset kendskab til området. 

Starten gik direkte fra klublokalerne, og rundt i 
Hjermind først blev vi snørklet udenom et H, og 
lidt længere fremme to gange rundt ved Bonde-
gård lige nord for Hjermind, og det samme T 
noteret to gange. 

Herefter snuden sydpå mod Bjerringbro, her 
skulle vi ind omkring en parkeringsplads ved 
nogle boldbaner, der var åbenbart flere end os 
der udnyttede det gode vejr, for her var fyldt helt 
op med parkerede biler, så vores gennemkørsel 
blev med visse forhindringer, hvilket resulterede 
i at det M som skulle skille fårene fra bukkene i 
kunne tilkøres på rette måde, og derfor blev slet-
tet af beregningen for os alle. Vi mødte på et 
tidspunkt hvor vi var nået ud i Bjerringbro´s 
vestlige udkant, en HTK´er og fik noteret en tid 
der var 13 minutter for langsom. 

Herefter besøgte vi en rastepladslignende positi-
on/gammel vejforlægning lidt længere ud mod 
El-museet af, det var ikke første gang vi besøgte 
den, men der var nye boller på suppen, så der var 
da udfordringer også her. Efter at have cirklet 
noget rundt blandt de tre bogstaver, som var for-
delt på pladsen, og få dem skrevet i den rigtige 
rækkefølge gik det videre lidt tættere på El mu-
seet, og såmænd en ny HTK´er igen havde vi 
haft for lidt fart på, men skiltene var ok. Vi var 
otte minutter for sent på den. Vi fortsatte en 
smule mere mod vest til en mindre skov og en 
”gasmand” som vi også har besøgt før, men det 
blev det ikke ringere af, vi gled lidt rundt mel-
lem de forskellige træer, de foregående dages 
regn havde gjort de ellers fine grønne veje lidt 
fedtede, så visse steder skulle man helst ikke 
holde stille. En meget fin benyttelse sf vejene i 
skoven og videre, som vi så kunne se ville ende 
op hos den samme HTK´er som vi lige havde 
besøgt, men om det var de glatte veje eller bare 
sløvsind fra vores side, så kom vi i hvert fald 
også denne gang otte minutter for sent, men med 
de rette noteringer. 

Herefter vendte vi snuden mod øst og Bjerring-
bro igen, lige et smut ind om den rasteplads vi 
også besøgte på vej udad, skiltene i en anden 
rækkefølge, men vi fik dem, som vi skulle, og så 
begyndte pilen at pege i retning af den HTK´er i 
udkanten af Bjerringbro vi havde som den første 

på vej udad, og ganske rigtigt, men endnu en-
gang for sent på færde denne gang tre minutter. 

Herfra på det der skulle vise sig at være sidste 
hug, gennem Bjerringbro på nogle andre småve-
je end på udturen, her stirrede vi os blind på en 
forkert nord sydgående lille vej og kunne ikke få 
hverken det ene eller det andet til at passe, indtil 
der gik et lys op for os og vi kunne se det hele i 
rette sammenhæng. Vi endte op hvor vi startede 
i klublokalerne men også her med elleve for sene 
minutter i bagagen. 

Det var et rigtigt godt og gedigent stykke løbs-
lægger arbejde, som vi kun kan tage hatten af 
for, vi sluttede op med at have 43 stp. hvilket 
rakte til en andenplads i B klassen, John og Lars 
fra Grenå vandt klassen med 36 stp. Set i det lidt 
større perspektiv mener jeg ikke det var så ringe, 
vi kører samme rute som A og M klassen, blandt 
alle i de tre klasser er der tre hold der kommer 
hjem med alle noteringer i den korrekte række-
følge, nemlig Alexander og Kurt i A klassen, og 
så John og Lars samt Frank og jeg i B klassen 
resten af mandskaberne havde enten fejlnoterin-
ger eller manglede skilte. 

Der var samlet set ti hold der kørte efter den 
samme rutebeskrivelse, hvor Alexander og Kurt 
blev bedst med 35 stp. med den mindst mulige 
margin til nr. 2 John og Lars med 36 stp. nr. 3 
blev Egon og Poul fra Randers med 39 stp. de 
manglede et skilt og havde fjorten minutter på 
tid, vi blev så nr. fire med vore 43 stp. Man kan 
sige at med kun otte stp. fra nr. 1 til nr. 4 så er 
ruten da velafbalanceret og alle er blevet adskilt. 
De øvrige placeringer i M-A-B klasserne frem-
går af resultatlisten andetsteds i bladet. 

C klassen havde tre hold på startlisten, to BOAS 
og et Randers hold. Knud Eigil og Tom trak det 
længste strå, også de havde rent kontrolkort, og 
havde brugt 57 minutter på at finde gennem ru-
ten, Niels Åge og Henning manglede en note-
ring, og havde brugt 58 minutter, og blev her-
med nr. 2 med 83 stp. Søren og Klaus fra Ran-
ders manglede 2 skilte, men havde kørt væsent-
ligt hurtigere gennem ruten, de havde nemlig 
kun brugt 39 minutter, men de to noteringer ta-
get i betragtning så rakte det kun til en tredje 
plads med 89 stp. 

Nok engang tak til de fire for en go´ søndag ef-
termiddag.       

Frank og Kenneth       

Oktober løbet søndag den 4. oktober 2020 i BOAS. 



 

                  Resultatliste fra Oktoberløbet 04-10-2020. 

Klasse Plac. Navne MK FN FS FT Ialt KM MJT 

C 1 Knud Eigil/Tom   57  57 20 50 

 2 Niels Aage/ Henning 25  58  83 18 48 

 3 Søren / Klaus 50  39  89  47 

B 1 John/ Lars   36  36  50 

 2 Kenneth / Frank   43  43 20 48 

 3 Hans / Hans Jørgen 25  26  51  47 

A 1 Kurt / Alexander   35  35 20 50 

 2 Renee/Hans Ole 25  29  54  48 

 3 Else / Henning 25 25 12  62  47 

 4 Harry/Anders 50 50 21  121  46 

 5 Lars / Asger 50 25 56  131  45 

M 1 Poul / Egon 25  14  39 18 50 

 2 Bjarne / Bernd  50 14  64  48 

          

 

Tage, Ole, Britta og Hans Kurt får 50 Km point og 48 MJT point. 

 

Der var meget ris og lidt ros men i have kørt pænt rundt omkring. 

 

Hilsen Løbsledelse Tage,Ole,Britta og Hans Kurt. 



KM 1 KM 2 KM 3 KM 4 KM 5 KM 6 KM 7

G
P

S-
Lø

b
et

2
4

 f
e

b
ru

ar

R
yt

te
rs

 A
u

to
 lø

b
et

7
. m

ar
ts

A
fl

ys
t 

p
ga

. C
o

ro
n

a

6
. j

u
n

i

A
fl

ys
t 

p
ga

. C
o

ro
n

a

1
7

. a
u

gu
st

O
kt

o
b

er
lø

b
et

4
. o

kt
o

b
e

r

H
in

ge
 A

u
to

-L
ø

b
et

1
0

. o
kt

o
b

e
r

N
yt

år
s-

lø
b

et

2
8

. d
e

ce
m

b
e

r

I a
lt

M-A

Kurt Rasmussen 18 20 20 20 78

Alexander Rasmussen 18 20 20 20 78

Egon Brøndum 20 18 18 20 76

Poul Brøndum 20 18 18 20 76

B

Ole Pedersen 20 18 20 20 78

Tage Mogensen 20 18 20 20 78

Frank Kjeldsen 18 20 20 18 76

Kenneth Kjeldsen 20 20 18 58

Per Hjort Jensen 18 18

C

Knud Ejgil Vestergaard 20 18 20 18 76

Tom Hagelskjær 20 18 20 18 76

Niels Aage Jensen 17 20 18 20 75

Henning Larsen 17 20 18 20 75

Britta H. Nielsen 18 18 20 17 73

Hans Kurt Nielsen 18 18 20 17 73

Klubmesterskabet

Klasse

Pga. Corona er antallet af KM afdelinger ændret til 5 afdelinger.

De 4 bedste ud af 5 er tællende.
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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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Lørdag den 10-10-2020 startede vi en 
afdeling af JFM hos Hinge Auto ved 

Hadsten det var med start ved kantstenen 
hvor det gik SV på med masser af udmå-
linger og ORK inden vi kom til en mark 
som skulle måles op et par gange her 
dummede vi os da vi sprang over hvor 
gærdet var lavest og tog et skævt skilt 
inden  turen gik til Elkærgård hvor vi 
igen faldt i vandet og ikke kørte nærme-
ste vej derfra inden vi fandt en anden 
farm som skulle måles op på kryds og 
tværs, hvorefter vi kørte mod Marien-
lund hvor jeg godt nok var smidt af in-
den vi fandt tilbage på ruten derfra gik 
turen til Vissing hvor der var mange go-
de detaljer rundt i byen inden turen gik 
mod OTK 1. Her opdagede Britta at vi 

var flad på et forhjul som skulle skiftes 
inden turen kunne fortsætte, her vil vi 
gerne TAKKE Tom og Frank for hjæl-
pen med dette ,det tog kun 6 min. 
Etape 2 startede ud med et kortudklip 
uden mange kendetegn så det resulterede 

i at vi fik 2 skæve og missede 1 inden vi 
igen var med rundt om en gyllebeholder 
og nok en skæv inden turen gik mod 
Bidstrup gods hvor vi var ind over 

gårdspladsen med en HTK inden vi kørte 
mod Lerbjerg og drejede op gennem 
skoven, her var jeg igen ikke vågen og 
overså en vende mulighed som ellers har 
været brugt før. Her fik vi en masse ret-
ningspile som ledte os mod endnu en 
grisefarm som skulle måles op inden vi 
kom til Granslev som skulle kigges efter 
alle tænkelige steder inden vi igen skulle 
passe på med at komme rigtig rundt in-
den det igen gik på landet hvor nok en 
gård skulle ses efter inden OTK 2. 
Turen gik videre mod Houlbjerg hvor 
der igen var masser af god orintering 
man skulle godt nok passe på over alt, 
også på græsmarken inden vi igen kom 
til Houlbjerg der skulle man igen passe 
på at komme rigtig rundt først mod Vest 
inden det gik mod Syd hvor vi fandt 
Skiltekontrollen bag en gård hvor efter 
der var dømt transport til Hjermind gl. 
skole som var målstedet. 
Et virkelig godt løb med stor sværheds-
grad som altid når Frank er blandet i 
det er længe siden vi har kørt så godt et 
løb, som hele tiden gik fremad og man 
opdagede ikke at man havde dummet sig 
før det var for sent. 
Så stor tak til Løbsledelsen for et godt 
løb. 
 
Hilsen Britta og Hans Kurt. 



St.nr. Kl. Navn MK FN FS FT Rabat I alt PL. JFM MjT KM
'081 Børge Holm

'311 Jørn Mørup

'311 Morten Jäger

'311 Bent Mikkelsen

'071 Poul Brøndum

'071 Egon Brøndum

'027 Bjarne Andersen

'027 Bernd Thrysøe

305 Jesper Hedevang

305 Svend Erik Hedevang

'089 Michael H. Døssing

'089 Jens Døssing

'081 Erik Hald

'081 Bjarne Madsen

'016 Hans W. Sørensen

'016 Erik Andreas Cayre

'027 Renee Nielsen

'027 Hans Ole Nielsen

'089 Else Friborg

'089 Henning Friborg

'035 Niels Oluf Jessen

'016 Åge Keesele Kirketerp

'081 Finn Hvidberg

'081 Bjarne Nielsen

'089 Harry Hansen

'089 Anders Fisker

'089 Lars Jespersen

'089 Asger Jespersen

'081 Ole Bach

'081 Bjarne Agesen

'303 Kurt Rasmussen

'303 Alexander RasmussenLL A Løbsledelse 48 48 20

47

201 A 250 75 129 454 8 42 46

208 A 75 100 81 25 231 6 44

50

209 A 150 50 41 25 216 4 46 48

203 A 75 25 100 200 2 48

202 A 275 75 123 473 9 41

206 A 277 7 43175 25 77

207 A 50 225 5 45125 50 100

204 A 216 3 47100 25 91

205 A 193 1 50100 25 68

106 M 75 50 125

6 44 46

47

105 M 25 16 41

5 45

3 47104 M 75 39 114

4 46 48

20

103 M 25 25 67 117

105 2 48

1 50

50

Hinge Auto-Løbet 2020
Licens

101 M 100 45 145

102 M 50 25 30



St.nr. Kl. Navn MK FN FS FT Rabat I alt PL. JFM MjT KM
'303 Tage Mogensen

'303 Ole Bechmann Pedersen

'006 John Knudsen

'006 Lars Vinther

'089 Edith Kristensen

'089 Kim Skiffard Jensen

303 Kenneth Kjeldsen

303 Frank Kjeldsen

'071 Søren Jakobsen

'071 Klaus Jakobsen

'303 Niels Aage Jensen

'303 Henning Larsen

'303 Knud Ejgil Vestergaard

'303 Tom Hagelskjær

'303 Britta H. Nielsen

'303 Hans Kurt Nielsen

Klub I alt Point

BOAS / 303 48 (404) 47(401) 46 (402) 50 (302) 48 ( LL ) 146 50

KOM /089 46 (209) 43 (206) 42 (201) 47 (301) 44 (101) 137 48

THY / 081 50 (205) 44 (208) 41 (202) 135 47

RAS / 071 50 (403) 47 (104) 97 46

AAS / 027 47 (204) 46 (103) 93 45

DMKA / 006 48 (303) 48 44

SOMS / 311 48 (102) 48 44

GMK / 016 48 (203 48 44

IMK / 305 45 (106) 45 41

JFM klubhold
JFM 2

10. oktober 2020

75 225 64

47 18

402 C 46 46 17364 4

25 184 3 47401 C 50 75 84

50

404 C 25 75 83 25 158 2 48 48 20

153 1 50403 C 50 25 78

48 18Løbsledelse 48LL B

48

301 B 100 175 98 373 3 47 47

163 2 48303 B 25 75 63

302 B 25 25 66 116 1 50 50 20

Hinge Auto-Løbet 2020
Licens
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Her lige på kanten af efteråret var det så igen tid 
til Hinge Auto Løbet i BOAS. Desværre havde 
en ny aktør jo meldt sig på banen nemlig Coro-
na, som ikke er hvem som helst. 

Vi havde da nogle spekulationer omkring hvor-
dan en JFM afdeling skulle afvikles i kløerne på 
en sådan størrelse, vi var dog af den opfattelse 
at det skulle kunne lade sig gøre under de på det 
tidspunkt gældende restriktioner, men var på 
den anden side også besluttet på at tingene skul-
le tages seriøst, netop fordi ingen jo kan være 
sikker på at gå ram forbi. 

Starten blev afviklet udendørs, og næsten i tør-
vejr, ved de sidste to startende biler dryppede 

det lidt, så det var billigt sluppet. ”Først den ene 
bil, og så den anden bil og så afsted” sådan var 
opskriften, med skarp mødetid, og hvor kun de 
værdigt trængende fik lov at komme inden døre, 
og kun efter afspritning af frit hængende le-
gemsdele, det fungerede efter vores klare opfat-
telse, og alle tog det i stiv arm. 

Ved samlingsstedet var vi i den heldige situati-
on at vi havde den nødvendige plads til rådig-
hed, så med et større antal ekstra borde, stolene 
placeret på fast plads (efter nøje udmålt skema) 
og en skrap opfordring til deltagerne om at sto-
lene skulle blive der hvor de stod mener jeg 
faktisk at det i kraft af deltagernes disciplin lyk-
kedes ikke bare at opretholde go´ ro og orden, 
men at vi rent faktisk overholdt de udstukne 
retningslinjer. 

Desværre blev maden lidt amputeret, ikke dår-
lig, men ikke helt hvad vi havde forestillet os, 
mørbrad gryden blev til udmærkede sandwichs, 
som ligeledes blev indtaget med behørig af-
stand, så nu har Bente en halv fryserfuld mør-
brad´er i overskud. Maden blev udleveret i en 
ensrettet kø med afstand, som fungerede helt 

efter hensigten. 

Det kan jo være at tågen efter den megen 
”håndspritten” har lagt en dæmper på gemytter-
ne, som jo til tider godt kan være lidt oppe at 
køre, for selv fremgangsmåden med håndsop-
rækning ved spørgsmål til løbslederen/
løbsruten/dommeren fungerede faktisk efter 
hensigten. 

Så kære deltagere jeg syn´s vi beviste overfor 
os selv og alle andre, at vi kan afvikle et bilori-
enteringsløb selv med Coronaen på bagsædet, 
og det skal I alle have stor tak for, jeg håber 
varmt at de manglende mesterskabsløb får sam-
me mulighed for at blive afviklet, så den store 
indsats fra alle i de respektive løbsledelser ikke 
er spildt arbejde. Med disse ord TAK FOR 
SIDST, og på gensyn til JFM og DM i resten af 
2020. 

PS: Resultater kan studeres andet steds i bladet, 
og selve løbet vil jeg lade andre om at bedøm-
me på løbsledelsens vegne.     

Kenneth   



         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 48 83 48 158 241
Britta Nielsen / Hans Kurt Nielsen 303 48 Ll. 46 169 44 171 48 Ll. 46 364 232
Søren Jakobsen / Klaus Jakobsen 071 50 71 48 85 47 89 50 153 195
Knud E. Vestergaard / Tom Hagelskær 303 46 77 50 57 47 209 143
Per Elbæk / Michael Eriksen 071 45 92 45 182 46 122 136
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
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 Ll. 50 36 48 188 244
Kenneth Kjeldsen / Frank Kjeldsen 303 46 79 50 134 48 43 48 Ll. 192
Hans Jakobsen / Hans Jørgen Andersen 027 47 60 47 266 50 70 47 51 191
Tage Mogensen / Ole B. Petersen 303 48 Ll. 48 Ll. 50 141 146
Edith Kristensen / Kim S. Jensen 089 48 45 46 418 47 398 141
Per H. Jensen / Frank Kjeldsen 303 48 146 48

Klasse A
Kurt Rasmussen / Alexander Rasmussen 303 48 26 50 352 47 72 50 35 48 Ll. 243
Renèe Nielsen / Hans Ole Nielsen 027 50 18 47 551 48 71 48 54 50 216 243
Else Friborg / Henning Friborg 089 47 33 46 165 47 62 48 216 188
Harry Hansen / Anders Fisker 089 50 56 46 121 47 277 143
Lars Jespersen / Asger Jespersen 089 48 546 45 131 46 454 139
Kristina Fisker / Anders Fisker 089 46 39 46

Klasse M
Bjarne Andersen / Bernd Thrysøe 027 50 30 48 Ll. 50 15 48 64 48 117 244
Poul Brøndum / Egon Brøndum 071 48 57 48 255 48 38 50 39 50 114 244
Michael Døssing / Jens Døssing 47 730 46 93Michael Døssing / Jens Døssing 47 730 46 93
Harald Søndergaard / Jan Søndergaard 305 50 135 50
Jesper Hedevang/ Svend Erik Hedevang 305 47 125 47
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Finalen i CC-CARS DASU CLASSIC arrangeret af 

Lemvig og Omegns Motor Sport blev en stor suc-

ces for de lokale deltagere. Med en 2. og 4. 

plads i Expertklassen og en 3. plads i Touring-

klassen blev finaleløbet et af de mest succesful-

de for Team Honda Classic. Hertil kommer at 

Poul og Egon Brøndum med en solid 2. plads i 

Eliteklassen sikre sig en plads blandt medaljeta-

gerne i årets turnering. 

Ivan Gydesen og Kurt Rasmussen, der stillede til 

start i Honda CRX 1'eren, var igen på podiet, idet 

det blev til en rigtig flot 3. plads i Touringklassen 

med samlet 13,65 strafpoint, og med kun 0,9 

strafpoint op til 2. pladsen i klassen. Kurt Ras-

mussen udtalte efter løbet "Det bliver klart bed-

re og bedre for hver gang vi deltager i et Regula-

rity Rally. Løbet i Lemvig er samtidig et af de 

bedste løb, jeg har deltaget i, hvor der skulle ud-

vises høj koncentration både på sekundetaperne 

og på pålidelighedsstrækningerne mellem de 

enkelte sekundetaper". Ivan supplerer "Vi bliver 

efterhånden mere fortroligt med vore instru-

menter, ligesom Kurt og jeg kender hinanden 

bedre og bedre. Jeg ser lyst på vores fremtidige 

samarbejde". Desværre var 3. pladsen i løbet 

ikke nok til at fastholde en plads på medalje-

skamlen. Ivan og Kurt opnåede en samlet 5. 

plads i CC-CARS DASU CLASSIC turneringen. Men 

meget tyder på, at de vil være at finde på podi-

et, når pointregnskabet skal gøres op for den 

kommende sæson. 

 

Poul og Egon Brøndum stillede til start i Lemvig i 

den velkendte brune Starlet. Dagen startede el-

lers ikke uden problemer, idet udstødningssyste-

met knækkede undervejs fra Læsten til Lemvig, 

og fik Starletten til at lyde meget potent. Endvi-

dere kom Egon, midt under gennemgangen af 

rutebogen forud for holdets start, i tanke om, at 

han da havde glemt at få sine køretidstabeller 

med til Lemvig. Men både Arne Pagh og Jørgen 

fra teamet havde ekstra eksemplarer i tasken, så 

manglerne blev hurtigt afhjulpet.

 

Trods problemerne inden starten fra Lemtorp 

Skolen i Lemvig var det ikke noget der rystede 

de to gæve gutter, da de begav sig ud på den 

215 lange rute. Poul og Egon leverede dagen 

igennem en koncentreret indsats, og havde kun 

en afvigelse på 23,8 sekunder ved de 42 hem-

melige tidskontroller. Afstanden op til 1. pladsen 

i Eliteklassen var i lørdags kun 1,4 sekund. Elite-

klassen adskiller sig fra de øvrige klasser ved at 

være undergivet store begrænsninger i hvilket 

udstyr, der må findes i bilen, hvor brugen af 

Ipad, mobiltelefon og elektronisk speedpilot er 

forbudt. Da det endelige resultat af CC-CARS DA-

SU CLASSIC turneringen 2020 blev gjort op kun-

ne Poul og Egon glæde sig over, at det blev til en 

samlet 3. plads og dagen blev kronet med at de 

fik hængt bronzemedaljerne om halsen. Hjerte-

ligt tillykke til Poul og Egon med det flotte resul-

tat. 
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I Expertklassen blev Harald Søndergaard og Jør-

gen Skjøt i Honda CRX 2'eren nr. 2 med 14,1 se-

kunders afvigelse kun overgået af en fornem 

præstation af Kim Frandsen og Jan Østergaard, 

der kun havde en samlet afvigelse på 12,4 se-

kunder. Harald Søndergaard, der som bekendt 

er mangedobbelt danske og nordisk mester i 

bilorienteringsløb, havde beredvilligt stillet sin 

kapacitet til rådighed for teamet, da Honda CRX 

2'erens normale chauffør Rene Castillo Skjøt af 

arbejdsmæssige årsager var forhindret i at nå 

frem til Lemvig til lørdag morgen. Som beskrevet 

i optakten var der tale om en fuldgod erstatning, 

og Harald var med sin præstation en stærk med-

virkende årsag til, at guldmedaljerne i expert-

klassen igen i år tilfaldt Team Honda Classic. 

 

Teamchef Bent Mikkelsen, der bød Harald vel-

kommen i teamet, spurgte efter løbet hvordan 

det havde været at køre i Honda CRX´2'eren. 

Harald gav klart udtryk for at det havde været 

en positiv oplevelse og Harald var især impone-

ret over hvor let det havde været at få bilen ind 

under huden. "Vi var ellers sikre på, at tingene 

var gledet os lidt af henne allerede ved den før-

ste hemmelige tidskontrol i løbet" udtaler Jør-

gen og fortsætter "Idet vi bliver forsinket af en 

langsomt kørende civilist ca. 500 meter før kon-

trollen." Men Harald og Jørgen fik hurtigt samlet 

op på tingene og fortsatte ufortrødent med at 

vise en meget koncentreret indsats dagen igen-

nem. 

For tredje år i træk blev Rene Castillo Skjøt og 

Jørgen Skjøt vinder af Expertklassen i CC-CARS 

DASU CLASSIC - en præstation som ingen tidlige-

re har kunnet mønstre. Holdet, der altid kører i 

Honda CRX 2'eren, har de seneste 5 år vist, at de 

om noget hold i Danmark mestrer at holde den 

rigtige gennemsnitshastighed på sekundetaper-

ne, hvilket kombineret med gode orienterings-

evner, har ført til en lang række topplaceringer 

inden for historiske pålidelighedsløb. Rene og 

Jørgen kunne således krone finaledagen med at 

have sikret sig det første officielle Danmarksme-

sterskab i Regularity Rally. Stort tillykke til Rene 

og Jørgen med endnu et mesterskab. 

Fra hele Team Honda Classic skal der lyde en 

stor og velfortjent tak til Jan Kuipers og Herluf 

Bjerg samt hele deres faste stab af hjælpere. Det 

var et helt igennem fantastisk veludført arrange-

ment, startende med en velkomponeret rute og 

afsluttende med den sædvanlige overdådige for-

plejning gennem hele dagen. Løbsledelsen for-

tjener også stor ros for deres håndtering af Co-

vid-19 restriktionerne. Der var tænkt på alle de-

taljer så deltagerne kunne koncentrere sig om at 

køre motorløb. 

     Jørgen Skjøt. 
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Så gik starten på DM 2 fra ASK Hedelands klub-

lokaler vel nærmest inde midt i Roskilde, og med 

Coronaen i bagagerummet var det ”mød op og 

start fra havebord med kortest mulig tid i startom-

rådet”. Det fungerede da også efter hensigten, så 

efter en tur over broen, med madpakkespisning, i 

det gamle færgeleje ved Nyborg sammen med 

Egon og Poul, og Alexander og Kurt samt et hold 

fra Thy, var vi ellers klar til at indtage Sjælland. 

Vi fik udleveret en kort transportetape, som førte 

os ud lige syd for motorvejen ved dyrskue og Ros-

kilde festival området, som vi så kørte tyndt på 

den første etape. Vi manglede et skilt, havde et for 

meget, og brugte 24 minutter. 

Herefter en lidt længere transportertape, som førte 

os sydvest på til udkanten af Kirke Hvalsø, her var 

der på ny restart. På etape 2 får vi en måling på 95 

meter til at gå forbi en radering, - det gjorde den 

ikke, og vi fik et skævt W derudover var vi 26 mi-

nutter for længe om at gennemkører etapen. På 

Etape 3 bevægede vi os igen lidt nordpå passerede 

Nørre Hvalsø, Vester Såby, Kirke Såby, og Tor-

kilstrup, for så at ende op med en OTK i Kirke 

Sonnerup. Vi var præcis 18 minutter for længe om 

at nå dertil, men hvad værre var vi havde efter 

moden overvejelse og helt bevist kørt udenom et 

M ikke én men to gange lige i træk, for så i sam-

me åndedrag, at noter et skævt D hvor vi mente at 

målet gik over vejen, det var en dyr passage læn-

gere fremme på etapen kørte vi forbi et Æ uden at 

se det, for så at slutte af med at jeg skrev et L i en 

forkert rubrik, så ikke nogen god præstation, men 

det skulle vise sig at blive meget værre. 

Etape 4 ca. 13 km. her fortsætter vi småt nordpå 

gennem Langtved og Dyrehave, og til Jenslev 

hvor tidskontrollen befandt sig, vi var stadigvæk 

for langsomme helt præcis 11 minutter, og rent 

skiltemæssigt havde vi dem da nogenlunde i den 

rigtige rækkefølge, men ved den foregående tids-

kontrol skulle vi skifte til et nyt kontrolkort, hvor 

det før omtalte L skulle noteres i rubrik nr. 1.  i 

skyndingen fik jeg det noteret i nr. 21 altså den 

øverste rubrik på side to, det opdagede jeg, og 

måtte så bare få tiden noteret i nr. 1. hvilket betød 

at jeg sidenhen ville få det noterede L som skæv, 

men det kunne der ikke rigtigt laves om på. 

Femte og sidste etape små 18 km. længere nordpå 

gennem Kirke Hyllinge og Karlby til målkontrol-

len i Lille Karlby, vi brugte en lille halv time for 

meget tid, manglede et par skilte, og så det famøse 

L som skæv troede vi da vi havde afleveret vores 

kontrolkort, men NEJ hele siden efter L fra nr. 22 

til og med nr. 40 havde jeg ikke ført over på origi-

nalkortet inden jeg afleverede det, skønt vi havde 

masser af tid til at se det igennem på hjemtrans-

port etapen. Jeg var let og elegant bladet om på 

side 3 til nr. 41 og fortog de sidste to noteringer 

her inden slutkontrollen noterede tid, han så heller 

ikke den blanke side, hvis han havde det skulle 

han have noteret tiden øverst her. Det gav strafpo-

ints så det batter, det eneste lyspunkt var at der 

rent faktisk befandt sig et L på denne etape så vor 

meget omtalte L blev til en rigtig notering, men så 

til gengæld den eneste på en hel side resten var à 

25 stp. ØV, ØV, ØV. Vi havde ikke vundet løbet, 

men hvis vi regner kontrolkortet ud efter strimlen 

havde vi fået en placering der betød at vi fortsat 

var et mesterskabspoints foran nr. to, nu er det lige 

omvendt de er et points foran os.  

Når det skulle være kunne det være endt langt 

værre, men det havde nu været rart at komme til 

Møn selv om det kun var med et points forspring.  

Løbet og dets udformning var rigtigt fint med go-

de og tydelige udklip, så her var der ikke noget at 

komme efter, og håndteringen af os deltagere ved 

samlingsstedet, som også var klubbens klubhus 

var også tilrettelagt helt i Coronaens ånd.  

Man kan sige at tommelen kun peger opad, og ef-

ter hvad der er meldt ud for de kommende to DM 

afdelinger så tror jeg på at de bliver gennemført 

med de nødvendige tilpasninger. 

Resultatmæssigt, så var vi kun to BOAS hold på 

banen denne gang,                                                                     

I A klassen endte Alexander og Kurt på 5. pladsen 

med 293 stp. klassen blev vundet med 179 stp. 

M klassen her gjorde Egon og Poul fra vores na-

boklub i Randers det rigtigt godt, blev nr. 2 med 

116 stp. klassen blev vundet med 90 stp. 
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Vores klasse B her vandt de lokale Hedelændere 

Charlotte Busch og Steen Andersen med 292 stp. 

Michael Andersen og Jørgen Jensen fra Holbæk 

blev nr. 2 med 326 stp.og dermed rykkede de des-

værre foran os i den samlede placering. Edith og 

Kim fra Kjellerup blev nr. 4 med 405 stp. Frank og 

jeg blev nr. 7 og sidst med 933 stp. 

C og D klasserne var rene Sjællænder klasser, så i 

vore øjne er det ikke så interessant.  

Den totale resultatliste kan studeres på osport.dk, 

med disse linjer, på gensyn på Møn.     

                                                                                                                             

Frank og Kenneth      

 

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. 

http://www.hingeauto.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. 

 

 

 



 21 

 

 

HUSKELISTEN: 
 
 

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

( se side 20 ) 

 

Søndag 22. november kl. 14.00 KM5 

( aflyst ) 

 

Lørdag 28. november kl. 14.00 JFM4 & MjT7 

( se side 17 ) 

 

Mandag 30. november kl. 19.00 Generalforsamling 

( se side 3 ) 

 

Mandag 28. december kl. 14.00 Nytårsløb MjT8 & KM6 

( følg med på osport.dk ) 


