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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 
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Starten på årets første DM løb var henlagt til 
absolut landlige omgivelser på en kombineret 
landbrugs og mekanikerejendom 2 km syd for 
Kirke Sonnerup på Midtsjælland, med Viking 
Auto Sport som arrangør. Det var absolut Coro-
na venligt uden trængsler og i åben land. Vi var 
eneste BOAS hold på skansen denne lørdag ef-
termiddag, i B klassen var ni hold tilmeldte to af 
os fra Jylland Edit og Kim fra Kjellerup og 
Frank og jeg. Den første etape førte os lidt rundt 
i området ved startstedet, på nogle gode små ve-
je, og vi klarede den uden at hverken miste eller 
få for mange noteringer, vi snusede til et mindre 
skovdistrikt, hvor vi siden hørte at M og A klas-
serne havde forceret nogle veje af absolut tvivl-
som beskaffenhed, dem vi blev ledt rundt på var 
af absolut god beskaffenhed. Vi brugte 20 mi-

nutter på tid. i løbet af 
etape 1. havde vi kryd-
set Holbækmotorvejen, 
og resten af løbet fore-
gik på den nordlige side 
af motorvejen, OTK 1 
befandt sig lidt nord for 
Kirke Sonnerup, og her 
fik vi en transportetape 
på 14 minutter frem til 
næste OTK. Den be-
fandt sig ved Egholm 

lidt nord for Kirke Hyllinge, etapen bød på et 
manglende N og et manglende R for vort ved-
kommende, N sætter vi ved at vælge den forker-
te af to parallelle veje nordpå fra Vellerup, og R 
her får vi et mål til at gå forbi en radering, men 
det gjorde den åbenbart ikke, så vi skulle have 
været inde gennem en gård. Vi brugte 11 minut-
ter på tid. Derimod måtte løbsledelsen modstræ-
bende give os ret i at den vej de havde planlagt 
at vende rundt omkring en gård, ikke var den 
korteste, notering D, som de mente vi skulle ha-
ve, måtte de slette af beregningen da de fik 
tænkt sig om og målt på vejene. 

De næste to etaper ”Bjergmark og Skibby” var 

der en smule hjemligt over, da vi tre gange i lø-
bet af etaperne gennempløjede en stor Breinholt 
tømmerhandel, som jo har udgangspunkt i Ran-
ders. Vi kørte for bredt et sted på pladsen, og 
skrev derved et N som vi ikke skulle have haft, 
til gengæld lærte vi alt om hvordan man stabler 
trykimprægneret træ, bygningsisolering og man-
ge andre byggematerialer. Skibby som var sidste 
etape her havde vi lært tømmerhandlen at kende, 
men missede 2 skilte et S og et W i det omkring-
liggende landskab. 

Det var efter vores mening et ganske udmærket 
løb vore sjællandske venner havde konstrueret, 
med mange fine detaljer og fint vejr til at udføre 
det hele i. Vi sluttede i den ”gode ende” af Sjæl-
land, og regnede lidt på om vi kunne nå sidste 
færge mod Jylland, det kunne vi og sparede der-
ved en hulens masse kilometer, ved at sejle beg-
ge veje, selv om billetten var lidt dyrere så kort 
tid inden afgang. 

Placeringsmæssigt kunne det have været bedre 
vi blev nr. 5 med 221 stp. Edit og Kim fra Kjel-
lerup blev nr. 4 med 207 stp. så stort tillykke til 
dem med den fine kørsel. De første tre hold var 
alle fra det Sjællandske, og klassen blev vundet 
af Charlotte Busch og Steen Andersen med 131 
stp. 

Af andre Jyske hold kan jeg nævne at Egon og 
Poul fra RAS blev nr. 7 ud af 9 hold i M klas-
sen, klassen vandtes af Børge Holm og Jørn Mø-
rup fra Thy. 

Frank og Kenneth         
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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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Frank havde brugt alle sine talenter, og overtalel-

sesevner på såvel landmænd som byfolk, og efter 

vor egen mening fået mange gode tilladelser, som 

han så ved hjælp af diverse gamle landkort og 

andre finurlighe-

der havde strik-

ket sammen til 

en løbsrute, som 

blev prøvekørt 

af i alt 12 mand-

skaber mandag 

den 12. april. 

Med start fra Trustrup bakke først lidt rundt i ha-

ven, på tværs af et par græsplæner for så at skråne 

tværs over en græs brakmark så var ruten sat, der-

efter under motorvejen og ud i den vide verden, 

Robdrup, Hvalløs Voldum og Nielstrup blev be-

søgt på første etape, nogle deltagere påstår at Kø-

benhavn er nemmere at finde rundt i end Vol-

dum ?, men i København er det måske heller ikke 

så meget in at køre på temmelig skrånende græs-

marker på både 

kryds og tværs. 

I hver sin ud-

kant af Vol-

dum var place-

ret henholdsvis 

en åben og en 

hemmelig tids-

kontrol, den 

åbne af slagsen 

havde den fi-

nurlighed, at man skulle køre korteste vej dertil, 

at man skulle dreje til den rigtige side når man 

forlod tidskontrollen, begge dele var der flere af 

deltagerne der havde visse problemer med.  

Herfra videre mod Skader hvor det kirkelige ind-

slag i løbet 

foregik, i 

hvert fald en 

tur rundt på 

kirkens P 

plads, en lille 

finesse langs 

med en hus-

mur midt i byen voldte lidt problemer, med mest 

ærgerligt var en manglende radering, som gjorde 

at deltagerne rent faktisk skulle køre tværs over 

Skader Bæk – det kunne man i gamle dage, og det 

kunne Tage huske, men ikke om han kunne drive 

Ole i vandet med bilen på ryggen, enden på histo-

rien blev ærgerligt nok et straffrit stempel. 

Søby, her var også en tidskontrol som kunne til-

køres fra begge sider, men kun en var selvfølgelig 

den rette lidt problemer gav det vist også. Østrup, 

Villendrup og Halling indgik også i ruten, hvoref-

ter man nærmede sig Voldum igen og nok en 

HTKer som også skulle tilkøres fra det rette ver-

denshjørne. Gennem Bramstrup, og ud at køre 

parallelt med motorvejen, for at bruge de sidste 

kræfter på et kuperet grønt brakområde hos 

Franks gamle kollega ved motorvejen, herefter 

lige en runde under motorvejsbroen, hvor der in-

den motorvejens tid var placeret en gård, så ellers 

op ad bakken til Trustrup og et idealkort, og for 

de flestes vedkommende et bud på strafpoints 

mens mørket havde sænket sig over Danmark. 

Tak til alle deltagere for jeres indsats, og go´ ro 

og orden vi ses en anden gang.        

Frank og Kenneth 

   

  



RESULTATLISTE FOR APRILLØBET 2021 BOAS

M - A Klassen
Start Klasse Klub Fører Klub Observatør MK FN MK FN MK FN FT FS Rabat Total Plac. BOAS

nr. Etape 1 Etape 1 Etape 2 Etape 2 Etape 3 Etape 3 Km.

103 M 0.71 Poul Brøndum 0.71 Egon Brøndum 0 0 25 0 0 0 8 19 0 52 1 20

102 A 0.89 Else Friborg 0.89 Henning Friborg 25 0 25 0 50 0 0 16 0 116 2

101 A 303 Kurt Rasmussen 303 Alexander Rasmussen 0 25 25 0 0 25 0 49 0 124 3 18

B Klassen
301 B 303 Tage Mogensen 303 Ole Bechmann Pedersen 25 25 0 0 25 25 10 34 0 144 1 20

303 B 00.6 John Knudsen 00.6 Lars Vinther 50 50 25 0 25 0 12 27 0 189 2

302 B 0.27 Hans Jacobsen 0.27 Hans Jørgen Andersen 25 50 25 0 100 0 16 24 0 240 3

- B 303 Kenneth Kjeldsen 303 Frank kjeldsen Løbsledelse 18

C klassen
404 C 305 Troels R. Nielsen 305 Niels P. Rolighed 0 75 0 0 0 0 0 33 0 108 1

403 C 0.71 Søren Jacobsen 0.71 Klaus Jacobsen 0 100 0 0 0 0 0 36 0 136 2

405 C 303 Knud Ejgil Vestergaard 303 Tom Hagelskjær 25 100 0 0 25 0 0 50 0 200 3 20

402 C 0.71 Per Elbæk 0.71 Michael Eriksen 25 50 50 0 50 0 2 32 0 209 4

401 C 303 Britta Nielsen 303 Hans Kurt Nielsen 0 125 50 0 50 25 2 29 25 256 5 18

D klassen
501 D 0 Søren Dahl Andersen 0 Christina Dahl Andersen 50 0 50 0 50 25 30 0 75 130 1

Vi har foretaget følgende ændringer i ruten siden i aftes.

M-A etape 2 der er tilføjet rk. Æ umiddelbart før htk 1. som mangler på rettestrimlen.

M-A etape 3 opgiven rk R forkert skilt udsat er i stedet S

M-A etape 3 umiddelbart efter ork S tilføjes hrk L som mangler på rettestrimlen.

M-A etape 3 rk Ø udtages af beregning, da målet der skulle køres var for langt, og gik forbi.

M-A etape 3 der tilføjes et notat D kort inden den sidste htk mangler på rettestrimlen.

B - C etape 2 p.g.a. manglende radering i Skader bliver der fejlkørsel, og dermed udtages stempel FORTROLIGT af beregning anden gang

Vi håber at i nød turen, på trods af vinterligt vejr og tiltagende mørke, på snarligt gensyn.

De bedste O-hilsner fra Bente, Frank og Kenneth
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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


  Tillægsregler for, HSM-GRENAA-Løbet   

mandag den 31. maj. 2021 
3. afd. af Midt jysk Turnering 

Konkurrencen afholdes i overensstemmelse med Reglement for Bilorienteringløb i Danmark, nedenstående tillægsregler 
samt slutinstruktioner. Og regler for Midt jysk Turnering 2021      + gældende CORONA regler. 
 

ARRANGERENDE KLUB: 
                          Djurslands Motorklub Autosport, 006 
                          Løbets navn: HSM-Grenaa-Løbet 
                          Type: Åbent Orienteringsløb. 
                          Dato: mandag den 31. maj 2021 
OFFICIALS: 
                          Løbsledelse: Lars Vinther          OF 413/423 
                          John Knudsen,  
SEKRETARIAT: 
                          Lars Vinther 
                          Fuglsangvej 131, 8500 Grenaa 
                          Tlf. 5170 1483 
                          Mail: larshvinther@gmail.com 
 
DELTAGERKLASSER:                       GEBYR:                             LØBETS LÆNGDE: 
     Klasse M-A-B                                         100 kr.                          ca. 35 km  
     Klasse C                                                 100 kr.                          ca. 30 km  
     Klasse D                                                 100 kr.                          ca. 25 km  
     Klasse Turist                                            50 kr.                          ca. 25 km  
 
ANMELDELSE:              På www.osport.dk  senest lørdag den 29. maj 2021         
                                         
BETALINGSMÅDE:       Ved MobilePay, tlf. oplyses i Slutinstruktion 1 
 
MØDESTED:                 Ved, OK-+, Aarhusvej 192, 8570 TRUSTRUP 

 
SAMLINGSSTED:          Oplyses i SLUTINSTRUKTION 1 
 
FØRSTE MANDSKABS:     Mødetid: kl. 18.50 
                                             Starttid:   kl. 19.00 
 
SÆRLIGE BESTEMMELSER: 
                                    Respittid for alle klasser er, 90 min. 
                                    Løbet er tællende som 3. afd. af Midt jysk Turnering 2021 
                                    D og T-klassen, køres kun efter, punkter på Rubrikkort!!! 
 

Vi følger CORONA-REGLERNE.  
                                                        
 

                                          
 

http://www.osport.dk/
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Så kom vi endelig i gang Sæsonen for CC-Cars 

DASU Classic blev indledt i går den 24. april, og 

hvilken start på turneringen. Starten var hen-

lagt til CC Cars afdeling `på Nyborgvej i Odense, 

og man kunne mærke på stemningen allerede 

ved start, at forventningerne var store, og hu-

møret højt. At solen skinnede fra en skyfri him-

mel gjorde også sit til at skabe en god stem-

ning. Deltagerne blev sendt afsted med 2 mi-

nutters mellemrum hvilket gjorde, at forsam-

lingsforbuddet kunne overholdes ved start, 

pauser og mål. Samtidig gav det et andet og 

mere roligt flow ved kontrollerne, og måske 

har det heller ikke været så belastende for be-

boere langs ruten. Størstedelen af ruten var 

henlagt til det smukke Hindsholm, og denne 

dag var ingen undtagelse. Havet havde en vid-

underlige blågrøn farve, træer og buske var i 

fuld gang med at sætte blade, og forsythiaerne 

lyste op med deres flotte gule farve. Langs med 

ruten og på udvalgte steder, var der mange til-

skuere, som havde taget opstilling, og nød sy-

net af de prægtige biler. En 45 minutters fro-

kostpause var henlagt til godset Brockdorff, 

som ligger med kun 5 kilometer til spidsen af 

Hindsholm – Fynshoved, og på en gårdsplads 

på størrelse med en fodboldbane kunne delta-

gerne indtage en lækker sandwich ledsaget af 

en flaske Aqua d`Or-vand. Når der er tale om 

bilkørsel begrænser spritten sig til at komme på 

hænderne, og det blev der også gjort flittigt 

brug af. Efter pausen gik ruten sydpå ad de små 

veje, og på lystbådehavnen i Kerteminde var 

der indlagt en lille pause på 5 minutter. På 

grund af vejret var der lidt for meget leben i 

området, men da det var det eneste sted i om-

rådet med offentligt toilet, var kontrollen lagt 

her. Den næste pause foregik i Årslev ved Poly-

meren, hvor der var kaffe og kringle til delta-

gerne, inden det gik mod mål i Ryslinge forsam-

lingshus. Den sidste del af løbet her til foregik 

ad de lange alleer ved Ravnholt, hvor der også 

sås flokke af dådyr gående på markerne. Ved 

mål hørtes kun rosende ord af arrangementet, 

og det var tydeligt, at der nærmest var tale om 

en forløsning for mange af de garvede kørere, 

som var trætte af at sidde og tromme i bordet 

en hel vinter. Der var også tale om en forløs-

ning for de 8 helt nye hold, som havde valgt at 

prøve kræfter med sporten, og så som gik på 

med krum hals. Selvom man sidder i en bil og 

kører, kan man ikke slappe af, da det kræver 

dyb koncentration at finde den rigtige vej på 

kortet, holde øje med bogstavkontroller i vejsi-

den, holde øje med andre trafikanter, nyde 

landskabet og udsigten en gang imellem, regne 

på tiderne – ja – faktisk er det ret hektisk i kabi-

nen, når det først går løs. På trods af strabad-

serne gav alle dog udtryk for, at det ikke var 

sidste gang vi mødes.  

Så lidt fra vores egen lille klub:  

Jeg ( Kurt Rasmussen ) har aftalt med min mak-

ker ( Ivan Gydesen ) fra sidste år, at Honda én 

skulle på arbejde igen i år og at vi ville prøve til  

med at køre med at køre CC-Cars Dasu Classic 

serien også i år. Vi havde fået tildelt en starttid 

sidst på formiddagen nærmere betegnet kl. 

11.14, så vi skulle ikke så tidligt af sted denne 

gang. Vi fik hurtigt overstået teknisk kontrol, så 

var der lige tid til lidt kaffe og et rundstykke 

inden at rute bogen kunne hentes. Nu var der 

så 45 min. til at der var start for vores vedkom-

mende så det var bare med at få tegnet ruten 

op med en tusch, så er det nemmere at følge 

med når det går løs. Denne gang var der kom-

met noget nyt til som man også lige skulle hol-

de øje med, man må max komme 2 min. for 

tidligt til en åben tidskontrol og det er forbudt 

at starte for tidligt ved en OTK med selvstart-

punkt og det er egentligt meget simpelt, man 
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HINGE 

AUTOVÆRKSTED 
v/ Tom Kjeldsen · Randersvej 81 · Hinge · 8940 Randers SV · tlf. 8698 0063 

www.hingeauto.dk 

 Alt inden for autoskader. 

 Reparation af alle bilmærker. 

 Alt rustarbejde udføres. 

 Klargøring til syn. 

 Bremsetest på prøvestand. 

 Diagnosetest med fejlkodeudlæsning. 

 Dækmontering og afbalancering. 

 Autotransport. 

skal bare huske det. Jeg tror nok, der var no-

gen, der ikke helt havde læst den lektie or-

dentligt igennem og så bliver der afregnet ved 

”kasse 1”.  

Selve løbet forløb for vores vedkommende, 

rimelig godt i hvert fald indtil sekundetape 15, 

den startes ved et skilt i udkanten af Davinde 

og lige meget hvor stærkt at Ivan kører bliver 

vi mere og mere bagefter, vi kikker lige på hin-

anden og bliver enige om at der er noget der 

ikke virker som det ellers skulle gøre, så vi 

sætter hurtigt gang i plan B, frem med køretid-

stabel og kontroluret fra når jeg kører O-løb og 

så er det ellers på den gamle måde med at hol-

de 2 tal op mod hinanden, det går rimeligt fint 

indtil vi taget et skarpt sving og uret ligger på 

gulvet med batterierne ved siden af sig, næste 

løsning er at bruge mit armbåndture og ja det 

er brugbart men absolut ikke optimalt, her ind-

kasserede vi lige dagens 2 dårligste tider. Nu 

kom vi så frem til dagens sidste kaffepause, 

her var der lige et slip på 20 min. så nu skulle vi 

gerne have styr på IT udstyret igen, da der fort-

sat var 1 sekundetape tilbage og det var endda 

dagens længste så den kunne blive meget dyr 

hvis ikke at grejet virkede. I kaffepausen fandt 

vi ud af at der ikke kom impulser vores udstyr, 

så der er nok knækket en ledning eller også er 

der faldet en magnet af hjulet. Vi gear vores IT 

udstyr om så det får signaler fra himlen af i ste-

det for fra bilens hjul , det er ikke helt optimalt 

men i hvert fald bedre end køretidstabel og 

mit armbåndsur. 

Et godt løb var nu ved at være slut, der mang-

lede kun regnskabets time, ved gennemgang af 

vores kontrolkort viser det sig  at vi mangler et 

skilt som vi har overset og sammenholdt med 

vores IT problemer sidst i løb svinder håbet om 

en topplasering i dagens løb. Det viser sig se-

nere at næsten alle i vores klasse har valgt at 

”smide” et eller endda flere skilte denne dag. 

Så summa summarum når det hele bliver gjort 

op rækker vores anstrengelser til en 3. plads 

ud af de 12 hold der var til start i Touring klas-

sen så det var ikke helt galt. 

Poul og Egon stillede til start i en noget mere 

udfordrende klasse ( det er den klasse hvor 

man skal holde styr på tiden med et timeglas 

og en afrivningskalender ) og de klarede sig fint 

denne dag. Den blev nummer 2 i klassen og 

manglede blot 3 sekunder i at komme til at stå 

øverst på sejrsskamlen.              K.R. 

http://www.hingeauto.dk
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Tillægsregler for orienteringsløb. 

Konkurrencen afholdes i overensstemmelse med Reglement for Automobilsport i 

Danmark, nedenstående tillægsregler samt senere slutinstruktioner. 

 

 

Arrangerende klub : Motorklubben Borup og Omegn 

 

Løbets navn : Møbelland Ringsted - løbet 

 

Type : Åbent Orienteringsløb / DM 2 / SM 3 

 

Dato : Lørdag d. 12. juni 2021 

 

Løbsleder : Vagn Olsen OF 413/423  

 

Løbsledelse : Bent Hansen OF 413/423 

 John Bach Andersen OF 413/423 

 Jens Peter Jensen OF 413/424 

 Brian Jørgensen 

Jørgen Jespersen 

     

Sekretariat: Tage Hansen 

 Holbækvej 91 

 4100  Ringsted 

 Tlf : 57 61 31 93  

 

Klasser og længder : M  : ca.  80 km + transport 

 A  : ca.   75 km + transport 

 B  : ca.   70 km + transport 

 C  : ca.   60 km + transport  

 D  : ca.   50 km + transport 

  

Startgebyr : M  : kr. 400,00 

 A  : kr. 400,00 

 B  : kr. 350,00 

 C  : kr. 300,00 

  D  : kr. 200,00   



  

 

 

 

 

 

Holdkonkurrencer : SM for klubhold 

 

Anmeldelsesfrist : Lørdag d. 5. juni 2021, klokken 12.00 

 

Anmeldelse: Via  O-Sport. 

 

Betaling : MobilePay til 3029 7537 (Vagn Olsen) 

 Dette bedes gjort senest d. 11/6 kl. 18. 

 

Tankning: Indenfor kort afstand fra motorvejsafkørsel forefindes  

 F-24, OK, Cirkle K og Uno-X. 

 Herudover er der i Ringsteds omegn DK-Benzin, Ingo, OIL! tank 

 & go samt Bonus. 

 

Mødested : Ringsted 

   

Samlingssted : Corona-relateret 

     

Forplejning : Corona-relateret 
 

 

  



 
 

 

Efter løbet: 
 

Det kan godt være der bliver ændret på  
forsamlingsforbudet inden den 14. juni, men jeg forventer 

ikke, at afstandskravet bliver fjernet.  
Derfor har jeg valgt ikke at slutte indendørs.  

 
Jeg finder derfor en stor plads at slutte på og håber på 

godt vejr, så kan vi nok udveksle lidt sladder her. 
 

Vi kan tilbyde lidt fortæring i form af nogle meget gode 
boller med henholdsvis frikadelle eller skinke/ost. 
Pris pr. stk. kun 20,-   samt sodavand 10,- pr. stk. 

Begge dele betales sammen med anmeldelsesgebyret på MobilePay. 
 

Husk at bestille både mad og drikke ved tilmelding. 

Spettrupvej 7, 8722 Hedensted 
T: 2283 4057  hedensted@carpeople.dk 



TILLÆGSREGLER FOR:   
CarPeople Løbet 
Konkurrencen afholdes i overensstemmelse med Reglement 
for Bilorienteringsløb i Danmark, nedenstående tillægsregler 
samt slutinstruktioner. 
 
ARRANGERENDE KLUB:   aarhus automobil sport 027 
Løbets navn: CarPeople Løbet  
Type: Åbent o-løb  
Dato:  mandag d. 14. juni 2021 
 
OFFICIALS:  
Løbsleder: Bernd Thrysøe OF 413/423 
 
SEKRETARIAT: Bernd Thrysøe 
 Ranunkelvej 6A, 8722 Hedensted 
 Tlf. 23 98 36 48 
 E-mail: bernd.t8722@gmail.com 
 
DELTAGERKLASSER: GEBYR: LØBETS LÆNGDE: 
Klasse M 100,- 30 km 
Klasse A 100,- 30 km 
Klasse B  100,- 30 km 
Klasse C 100,- 30 km 
Klasse D 100,- 30 km 
Klasse T  50,- 25 km 
 
ANMELDELSE: 
Anmeldelsesmåde: På www.Osport.dk, eller E-mail, 
 senest den 11. juni kl. 23.00 
 
Betalingsmåde: Ved start. 
 
Mødested: CarPeople, Spettrupvej 7, 8722 Hedensted 
Samlingssted: ?? Ved slutkontrol på større plads. 
  
 
Mad: HUSK AT BESTILLE MAD! (se bagsiden) 
 
Første start: Kl. 18.30  
 
 
SÆRLIGE BESTEMMELSER: Respittid alle klasser: 90 min. 

Løbet er tællende som 4. afd. af MjT 2021.  

COMPUTER-FOTO.DK  
 

 
 

 

 Slap nu af!! 
Kontakt hellere 
Svend Erik  på: 

2388 8997 

Ny computer - eller problemer med den gamle?? 
 

Kontakt os - vi hjælper dig videre!! 
 

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

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

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

 
Vel mødt den 14. juni  -  Bernd 
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HUSKELISTEN: 
 

Mandag 17. maj kl. 19.00 Maj-Løbet KM 2 i BOAS 

( UDSAT / AFLYST ) 

Lørdag 29. maj Djurslandløbet CC-Cars Dasu Classic 

( se osport.dk ) 

Mandag 31. maj kl. 19.00 HSM-GRENAA-Løbet MjT 3 

( se side 8 ) 

Lørdag 12. juni Møbelland Ringsted-løbet DM 2 

( se side 12 - 13 ) 

14. juni 18.30 CarPeople Løbet MjT 4 

( se side 14 - 15 ) 

 

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

  Langaabilsyn.dk  Tlf. 4219 3108 


