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 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 21. juni 2022 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 bestyrelsesmøde 18-01-2022 godkendt og underskrevet. 
 

2. Priser på forplejning i klublokalet. 
Der blev besluttet at med de prisstigninger der generelt er i samfundet for tiden og at det er lang tid 
siden at der sidst er justeret på priserne, er det fra bestyrelsens side bestemt at hæve prisen på 
franskbrødmadder til 20 kr. pr. stk. samt at ændre kaffeprisen til 10 kr. Øl og vand uændret 10 kr. pr. 
stk.  

3. Deltagere til hold DM i Thy. 
Det blev bestemt at klubben betaler startgebyret og at deltagerne selv betaler for forplejningen, 
ligesom det har været de senere år. Vi blev enige om at deltage med 1 klubhold, hvis vi skulle være 
mere end de 5 hold, betaler klubben naturligvis også startgebyr for hold der deltager i enkelt start. Det 
blev bestemt at stille hold ud fra følgende kriterier: 

a) Flest kørte løb i alt i indeværende sæson 
b) Flest kørte DM løb i indeværende sæson 
c) Flest kørte JFM løb i indeværende sæson 
d) Flest kørte MjT løb i indeværende sæson 
e) Flest kørte KM løb i BOAS i indeværende sæson 

Løbsledere er at betragte som deltagere i de kategorier som der laves løb for. Er der fortsat lighed 
mellem flere hold, kikkes der på placeringer. 

a) Bedst placeret i DM serien i indeværende sæson  
b) Bedst placeret i JFM serien i indeværende sæson 
c) Bedst placeret i MjT serien i indeværende sæson 
d) Bedst placeret i KM serien i BOAS i indeværende sæson 

Fortsat lighed så er det lodtrækning. 

4. Evaluering af DM 4 ( Anders Petersen Automobiler løbet )  
Der var stor tilfredshed med arrangementet, det forløb uden problemer af nogen art, regnskabet er 
endnu ikke gjort op men det ser ud til at give et lille overskud, takket være de mange frivillige hjælpere. 
Frank og Kurt går i tænkeboks om de måske skal prøve til igen ved en senere lejlighed, det kunne jo 
også være at der var andre af klubbens medlemmer der havde lyst til at lave i mesterskabsløb. 

5. Eventuelt. 
Ikke noget til protokols. 
 
 
    Ref. Kurt 
       

mailto:h-k-nielsen@bknet.dk
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Dagen startede ud med en færgeafgang kl. 13 fra 

Århus mod Sjællands Odde. Ombord på kombar-

do færgen mødtes vi med 2x Kjeldsen, Knud Ej-

gil, Tom og Ole Bach fra Thy. På overfarten blev 

der fortalt masser af røverhistorier, samt kigget 

på lidt orienteringsløb. Da vi kom i land, gik det 

mod Frederikssund hvor starten lå, samt vores 

lille værelse vi havde lejet til overnatning. Vi 

startede med at få os indlogeret på Færgelunden 

motel og kursuscenter og fik spist lidt aftensmad 

inden turen gik til Frederikssund hallen hvor der 

var start.  

Da vi kom til start kunne vi se på papirerne der 

var hængt op, at vi skulle køre i kendt terræn, 

om det var en fordel måtte tiden vise. Vi skulle 

køre i Jægerspris militært område. Der havde vi 

kørt for nogle år tilbage og huskede det som 

nogle rigtige fine veje vi skulle ud og køre på.  

Vi startede med at få en transport etape som 

førte os ud til Jægerspris området. Fra start af 

havde vi en lille kort etape på 4 min til en hem-

melig tidskontrol hvor vi starter ud med at være 

et minut for sent. Denne hemmelige tidskontrol 

markerede mere eller mindre også indgangen til 

det militære område. Derfra kører man op med 

skydebanen for man kører rundt om nogle huse 

inden man forsætter videre. På det her tidspunkt 

krydser man lidt fingre for der ikke er nogen der 

er ude og skyde, for det kunne blive et kønt syn 

hvis vi kom kørende lige foran dem. Derfra for-

sætte vi videre op til et hus vi kunne huske fra 

sidst vi kørte i Jægerspris. Videre gik det ind i et 

område med nogle træer hvor vi skulle køre en 

skitse ud på en mark. Her bruger vi en del tid, 

fordi det er svært at vurdere hvor skitsen helt 

specifikt går hen, og samtidig, på den næste or-

dre har vi svært ved at stedfæste hvor vi er. Efter 

skitsen kører vi nemlig i en sydligretning og dre-

jer til venstre, men når vi skal måle til hvor vejen 

skal dreje, synes vi ikke helt at vejretningen på 

svinget passer med kortet. Til sidst tog vi en be-

slutning og det viste sig heldigvis at være den 

rigtige.  

Herefter er det svært at huske hvad vi specifikt 

har gjort fordi Jægerspris er et stort militært om-

råde, så der er ikke byer man kan huske specifik-

ke steder på. Det hele er lidt tåget, eller skulle 

jeg skrive støvet, 

for i guder det 

støvede. Det var 

til tider værre en 

at køre i tåge, og 

så skulle man 

samtidig kigge 

efter skilte og 

forvirrede orien-

teringskørere 

som vi kunne 

risikere stoppe-

de fordi de ikke vidste hvor man skulle hen.  

Det eneste jeg ellers husker specifikt fra løbet er 

vi kører fordi en gammel tank som holder ude 

ved siden af vejen og en bumletur ud meget tæt 

på vandet.  

Selvom løbet står lidt støvet tilbage, så har vi 

alligevel gjort det godt. Vi kom igennem Jægers-

pris uden at smide et skilt, det er vidst første 

gang i A-klassen vi kommer igennem med rent 

kort i et mesterskabsløb. Til gengæld brugte vi 

en frygtelig masse tid i Jægerspris, for at være 

præcis så brugte vi 77 minutter, men når vi ingen 

fejl har betyder det at vi stadig vinder klassen. Vi 

havde dog ikke plads til bare et skilt, så ville vi 

være blevet 2’er eftersom nummer 2 i løbet 

sluttede på 96 strafpoint.  

Alt i alt var det en god dag for BOAS, med sejr i A

-klassen og sejr i C-klassen til Tom og Knud Ejgil. I 

B-klassen blev 2x Kjeldsen 2’er.  

     Alexander 
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Efter fredagens udfordringer hos Viking Auto 

Sport i Frederikssund, hvor vi lærte det militære 

øvelsesterræn rigtigt godt at kende, og en go´ nats 

søvn på Færgelundens Motel i Frederikssund gik 

turen sydpå mod Rønnede, hvor lørdagens løb star-

tede hos Møns Bank. 

Vi/jeg havde 

planlagt en lille 

afstikker fra ide-

alruten dernedad, 

vi skulle bytte et 

par stumper til 

”Rynke” min Re-

nault 4 CV under-

vejs i Lundby, 

hos en rigtig Re-

nault ekspert, der 

samtidigt gør i at skaffe reservedele hjem fra 

Frankrig. Han skulle ikke være hjemme på afhent-

ningstidspunktet, men aftalen at vi byttede på trap-

pestenen ved hoveddøren. Døren stod åben, og jeg 

ville ikke bare gå min vej uden at banke på, og ud 

kom Henrik som han hedder, og han havde enten 

ikke travlt eller også glemte han alt andet i sin iver 

for at fortælle om de tre fine gamle Renaulter der 

stod i carporten, plus de ni han havde stående i en 

lade lidt udenfor byen. Faktisk gik der ca. halvan-

den time med gennemgangen, men det var skam 

spændende historier han havde på hver enkelt kø-

retøj.  

Vores overskudstid inden starten i Rønnede blev 

faktisk også bortelimineret, så efter at have fortæ-

ret den medbragte madpakke på kirkens P. plads i 

Rønnede var det faktisk ved at være starttid for os 

klokken nærmede sig 13.08 hvor vi skulle forlade 

startvognen, og begive os ud på de østsjællandske 

vidder, løbet var for vort vedkommende ca. 70 km. 

plus ca. 40 km. transport etaper, så alt i alt en ri-

melig go´ længde. 

Inden jeg nu kommer for meget ind i Franks og 

mine detaljer, og fejlvurderinger vil jeg gerne rose 

Vagn og Erik samt deres team for et godt gedigent 

stykke håndværk. Det var et rigtigt fint løb, med 

mange gode detaljer der afvekslede mellem by og 

landkørsel, og ikke ret mange træer, med de havde 

formået at få det til at glide fremad på en måde så 

der var noget til både højre og venstre side af bilen 

stor ros for det og tak for en god lørdag. 

Vi starter ud med at køre transportetape et sted ud i 

nærheden af Faxe. På første etape overser vi en 

radering i den lille by Tystrup, og mister derved et 

L allerede efter syv minutters kørsel dukker en 

HTK´er op, her er vi 4 minutter for sent på den. 

Resten af etapen er beregnet til at må tage 19 mi-

nutter, vi bruger fire for meget, lige inden tidskon-

trollen står der et skilt uden bogstav på, og vi note-

rer ”defekt skilt” i vort kontrolkort, som man efter 

reglementet skal, sidenhen er der åbenbart nogle 

”venlige sjæle” som har gendannet skiltet, så vi er 

blevet straffet for 2 stk. plus yderligere et som jeg 

ikke rigtigt kan give nogen forklaring på Jeg skulle 

hjem til konfirmation søndag morgen, så vi forlod 

mål området straks efter at være kommet i mål, og 

derfor kunne vi ikke tale med løbsledelsen om 

hændelsen, som nok i sidste ende heller ikke betød 

så meget. 

Næste etape ”Høsten var en af de lange af slagsen, 

den måtte tage 42 minutter, vi brugte yderligere 30 
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minutter, vi mangler derudover et A og har et C og 

K i overskud, og vi bevæger os i løbet af etapen 

nordpå over Dalby, og når den åbne tidskontrol i 

Høsten, hvor der er dømt transportetape, og pause 

på 20 minutter. 

Næste etape Haslev var en kort en af slagsen, lige i 

omegnen af Haslev by, vi brugte 7 minutter, og 

satte to skilte på den omgang.  

Som straks bragte os videre til etape Teestrup, som 

til gengæld var en langstrakt affære, der endte op 

med en ny transportetape til vores allerførste ud-

gangspunkt nemlig Møns Bank i Rønnede sam-

menlagt en tur på 36 km. som indeholdt to hemme-

lige tidskontroller foruden den åbne. Vi måtte for-

bruge yderligere 20 minutter af respittiden inden vi 

havde passeret såvel HTK´ere som den åbne, og 

derudover se i øjnene at vi manglede to noteringer 

og havde valgt hele 5 forkerte, så en lang dyr etape 

for vort vedkommende. 

Ny restart, og sidste etape igen en kort en af slag-

sen, ca. 6 km. mest i omegnen af Rønnede, vi 

brugte 9 minutter for meget tid på den smuttur, og 

vi missede et enkelt A det hele endte op med en ny 

transportetape på 12 en halv km. til samlingsstedet 

hvor vi efterhånden noget brugt afleverede vore 

kontrolkort, fik idealruten udleveret og vendte så 

snuden mod Jylland, og søndagens forestående 

konfirmation, og konfirmand kørsel i ”Rynke” 

Vore anstrengelser mundede ud i et totalt antal 

strafpoints på 501, som rakte til en femteplads, 

som også i dette tilfælde var bageste led, klassen 

blev vundet af Charlotte Busch og Steen Andersen 

med 337 stp. så der var en mild regn af strafpoints 

til os alle bare uheldigt at det regnede mest på os, 

men heldigvis er der jo da tag over Suzukien. 

Helt anderledes sejt kørt var det af Alexander og 

Kurt i A klassen, de vandt klassen komfortabelt 

med 213 stp. og et stort gab ned til holdet på an-

denpladsen, som havde 346 stp. så stort tillykke til 

de to Rasmussen´ere med en god lørdag på Øst-

sjælland.   

Vores repræsentanter i C-klassen denne weekend -  

Knud Ejgil Vestergaard og Tom Hagelskjær klare-

de sig formidabelt denne lørdag i det Østsjælland-

ske. Rent kort og 54 minutter på tiden, så er det 

vist ikke nemt at gøre det bedre og 2eren i klassen 

havde i alt fået skrabet 111 point sammen og så var 

der ellers ”lysår” ned 

til den næste i klassen. 

 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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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


  Tillægsregler for DMKA VIVILD-Løbet      

ONSDAG den 3. august 2022 
5. 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 2022       

ARRANGERENDE KLUB: 
                          Djurslands Motorklub Autosport, 006 
                          Løbets navn: DMKA-VIVILD-Løbet 
                          Type: Åbent Orienteringsløb. 
                          Dato: ONSDAG den 3. august 2022 
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.  
    
ANMELDELSE:              På www.osport.dk  senest søndag den 31. juli, 2022         
                                         
BETALINGSMÅDE:       Ved MobilePay, tlf. oplyses i Slutinstruktion 1 
 
MØDESTED:                   Vivild gl. Stadion: Nørregade 7, VIVILD 

 
SAMLINGSSTED:           Vivild gl. Stadion, Nørregade 7, VIVILD 
 
FØRSTE MANDSKABS:     Mødetid: kl. 18.45 
                                             Starttid:   kl. 19.00 
 
SÆRLIGE BESTEMMELSER: 
                                    Respittid for alle klasser er: 90 min. 
                                    Løbet er tællende som 5. afd. af Midt jysk Turnering 2022. 
                                    D og T klassen: køres kun efter punkter på Rubrikkort!!! 
                                    Der uddeles kun præmier til Turist-klassen 
 
FORPLEJNING EFTER LØBET: 

Løbet har base i et festtelt, i forbindelse med sommerfest i Vivild. 
Teamet bag VIVILD KNÆKKER CANCER byder på noget mundgodt, til rimelige priser. 

Overskuddet ved dette salg går til ”VIVILD KNÆKKER CANCER”…. 
                                                                                 

                                                                  
 

http://www.osport.dk/
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Mandag d. 2. maj havde Ole og Tage skruet et o

-løb sammen med start fra Stærkærvej i Bjer-

ringbro, og med finte lige fra starten, hvor vi 

skulle bag om naboens hus ind over græsplæne 

lignende område og over til endnu en nabo og 

ud gennem hækken, så var stilen ligesom lagt, 

vi blev så glade for turen rundt om nabo nr. 2 at 

vi tog en ekstra omgang, og fik noteret et A for 

meget. 

Turen bragte os efterhånden vest ud af Bjer-

ringbro, men dog først et par gange rundt på          

”Britta og Hans Kurt vej” med lidt kørsel på en 

grøn passage ved et transformatorskab, som 

nogle naboer på et tidspunkt måske mente der 

havde været trafik nok på den mandag aften, og 

derfor mere eller mindre spærrede for gennem-

kørslen hvilket jo selvfølgeligt generede nogle af 

holdene, vi observerede det ikke.  

Efter lidt finurligheder ved udkørslen på Rød-

kærsbrovejen, og en gang grusvej langs med 

jernbanelinjen samt granskning af alle P. plad-

serne ved Tangeværket stødte vi på en hemme-

lig tidskontrol, her fik vi 33 stp. for at komme 

for sent, og havde ud over før omtalte A sprun-

get let og elegant hen over yderlige to noterin-

ger. 

Herfra gik det videre gennem Tange by og læn-

gere vestpå et mål ud mod Viborgvej, som vi 

gjorde utroligt meget ud af at få lavet korrekt, 

og som vi var stensikre gik forbi en indkørsel til 

en gård viste sig ikke at gøre dette, og vi kom 

den gale vej rundt i gården hvilket kostede et 

manglende S hvorefter vi fortsatte mod Hø-

bjerg, og flere finurligheder dog uden flere fejl 

med hensyn til skiltenotater, men vi forbrugte 

yderligere 13 minutter inden vi ramte slutkon-

trollen umiddelbart uden for Høbjerg. 

Herefter hjemtransport til klublokalerne, og 

Bente´s franskbrødmadder, som jo altid er et 

hit. 

Ole og Tage skal have stor ros for et rigtigt godt 

løb, som sagtens kunne have båret en ”lørdag” 

nok at se til hele tiden på en go´ måde så det 

også gik fremad hele tiden så stor tak til de to 

garvede herre for en rigtig O-mandag. 

Resultaterne kan ses andet sted i klubbladet. 

Frank og Kenneth   

 

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

  Langaabilsyn.dk  Tlf. 4219 3108 



klasse føre opsavatør RK FN FS FT i alt pl

M Harald Søndergaard Jan Søndergaard 20 20 1

M Poul Brøndum Egon Brøndum 20 20 1

M Bjarne Andersen Bernd Thrysøe 28 28 3

M Jesper Hedevang Svend Erik Hedevang 75 12 87 4

A Harry Hansen Anders Fisker 32 32 1

A Else Friborg Henning Friborg 25 21 46 2

A Erik Hald Bjarne Madsen 25 25 25 75 3

A Børge Holm Mogens Bach Andersen 25 25 33 83 4

A Kurt Rasmussen Alexander Rasmussen 50 38 88 5

A Renee Nielsen Hans Ole Nielsen 75 25 24 124 6

A Ole Bach Bjarne Agesen 100 62 162 7

B John Knudsen Lars Vinther 31 31 1

B Hans Jakobsen Hans Jørgen Andersen 35 35 2

B Edith Kristensen Kim Skiffard Jensen 25 59 84 3

B Søren Jakobsen Klaus Jakobsen 50 71 121 4

B Kenneth Kjeldsen Frank Kjeldsen 75 25 46 146 5

C Hans-Jørn Søgård Andersen Frits G. Nielsen 28 28 1

C Troels Rolighed Nielsen Niels Peder Rolighed 29 2

C Knud Ejgil Vestergaard Tom Hagelskjær 25 25 26 76 3

C Niels Aage Jensen Henning Larsen 50 25 38 113 4

C Britta H. Nielsen Hans Kurt Nielsen 100 29 129 5

Maj-Løbet 2022
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Mandag den 23. maj var vi på besøg hos Lars og 

John, som sammen med deres bagland havde 

strikket et O-løb sammen med både start og mål 

i Ørum Aktiv Center. 

Otte siders rutebog, med kantstensstart, som 

først førte os lidt gennem vridemaskinen i selve 

Ørum by, her har vi været før så lidt forkund-

skaber havde vi jo og slap også nådigt gennem 

de små passager her. Lidt nord for Ørum gik det 

imidlertid galt, vi målte en retningspil til at gå 

forbi en indkørsel skråt frem højre, hvilket Lars 

og co. var helt enige i, vi passerede derved et L - 

kør ønø 75 meter hvorefter vi fik (troede vi) 

samme kortudklip én gang til, blot med et andet 

ankomstpunkt, hvilket betød at vi skulle rundt 

om L én gang til – fint bare afsted, det vi imid-

lertid ikke fangede var en fordømt lille trekant 

som var ændret på udklip to, hvorved vi ikke 

skulle forbi L på anden runde, og straks 50 % 

for mange L. Efter 29 minutter stødte vi på en 

HTKér vi havde brugt otte minutter for meget 

tid på den del af etapen, vi mødte den åbne tids-

kontrol allerede efter syv minutter mere, her 

ramte vi plet, med både tid og skilte. 

Næste del af løbet foregik for en stor dels ved-

kommende i Glesborg og nærmest omegn, der 

indbefatter en juletræs plantage med veje på 

kryds og tværs i alle retninger, her fik vi os fak-

tisk gelejdet rundt om samtlige juletræer, vel og 

mærke i den rigtigt rækkefølge, således, at da vi 

stødte på en HTKér var skiltene i den rigtigt 

rækkefølge, men vi havde brugt 9 minutter for 

meget. Det sidste stykke frem til OTK 2 klarede 

vi med et forbrug på et minut yderligere. 

Endnu en kort etape, med tilbagevenden til jule-

træerne, med et vej T 2 millimeter SSV for H 

som pkt. 4. vi vælger det forkerte vej T og her-

ved kører vi bevist udenom Æ som vi godt ved 

er placeret på skovvejen, men vi bruger asfalt-

vejen, som ej er korrekt samtidigt får vi et minut 

på tid. 

Sidste etape klarer vi på 2 minutter for meget, 

men med skiltene i behold. 

Et rigtigt fint løb som de gæve Djurslændinge 

havde konstrueret, med tilpas sværhedsgrad, og 

fremaddrift indbygget, så stor tak for en hygge-

lig mandag aften. 

Rent BOAS mæssigt forholder det sig således, 

at vi blev nr. 2 i B klassen, med 80 stp. Hans og 

Hans fra AAS vandt med 64 stp. 

I A klassen blev Alexander og Kurt nr. 3 med 

76 stp. klassen blev vundet af Harry og Anders 

fra KOM med 21 stp. hvoraf de to var for at kø-

re for stærkt. 

C klassen, her må man sige at der stod BOAS på 

det meste, førstepladsen gik til Niels Åge og 

Henning, med 34 stp. andenpladsen besatte 

Knud Ejgil og Tom med 74 stp. skarpt forfulgt 

af Britta og Hans Kurt med blot 2 stp. mere 

nemlig 76 af slagsen, kun to hold havde rent 

kort hvad angår skilte nemlig Anders og Harry i 

A klassen, og så Niels Åge og Henning i C klas-

sen – flot gået. 

Alt i alt kun positive oplevelser på en sådan for-

sommer mandag aften på Djursland. 

Frank og Kenneth    

L 







         MjT 1          MjT 2          MjT 3          MjT 4          MjT 5          MjT 6         MjT 7           MjT 8           MjT 9
KOM 14/3 AAS 26/3 BOAS 2/5 DMKA 23/5 DMKA 3/8 IMK 15/8 BOAS 10/10 AAS 26/11 RAS 28/12 6 Plac

Point Strafp Point Strafp Point Strafp Point Strafp Point Strafp Point Strafp Point Strafp Point Strafp Point Strafp Bedste

Klasse D

Klasse C
Knud E. Vestergaard / Tom Hagelskær 303 48 346 48 75 47 76 48 74 191
Niels Aage Jensen / Henning Larsen 303 45 569 44 390 46 113 50 34 185
Britta Nielsen / Hans Kurt Nielsen 303 46 487 45 331 45 129 47 76 183
Troels R. Nielsen / Niels P.R. Nielsen 305 50 248 50 49 48 29 148
Hans Jørn-Søgård / Frits G. Nielsen 089 48 Ll. 50 28 98
Per Elbæk / Michael Eriksen 071 47 402 46 99 93
Bjarne Rosenlund N. / Sabine Rosenlund 305 47 162 47
Hans Jørn-Søgård / Niels Stadel 089 46 163 46
Michael Sørensen/Martin Andersen 089 45 165 45

Klasse B

Midtjysk Turnering (MjT) i bilorientering 2022.
For deltagere fra  AAS - BOAS - DMKA - IMK - KOM - RAS

6 ud af 9 løb er tællende.

Løbslederpoint

Klasse B
Hans Jakobsen / Hans Jørgen Andersen 027 47 364 50 239 48 35 50 64 195
John Knudsen / Lars Vinther 006 50 337 50 31 48 Ll. 148
Tage Mogensen / Ole B. Petersen 303 48 358 48 346 48 Ll. 144
Edith Kristensen / Kim Jensen 089 47 354 47 84 46 295 140
Søren Jakobsen / Klaus Jakobsen 071 46 485 46 121 47 127 139
Kenneth Kjeldsen / Frank Kjeldsen 303 45 146 48 80 93
Per H. Jensen / Frank Kjeldsen 303 46 477 46

Klasse A
Else Friborg / Henning Friborg 089 50 162 48 251 48 46 48 37 194
Harry Hansen / Anders Fisker 089 46 361 47 368 50 32 50 21 193
Kurt Rasmussen / Alexander Rasmussen 303 48 208 50 125 47 88 46 76 191
Renée Nielsen / Hans Ole Nielsen 027 46 382 46 124 45 103 137
Leif Johansen / Per Johansen 071 47 328 47 65 94

Klasse M
Poul Brøndum / Egon Brøndum 071 48 230 47 188 50 20 48 84 193
Bjarne Andersen / Bernd Thrysøe 027 48 Ll. 47 28 50 33 145
Harald Søndergaard / Jan Søndergaard 305 50 105 50 20 100
Jesper Hedevang / Svend Erik Hedevang 305 50 109 46 87 96
Michael Døssing / Jens Døssing 089 48 Ll. 46 302 94
Poul Juhl-Godballe / Jan Søndergaard 305 48 165 48
Hans Ole Nielsen / Bernd Thrysøe 027 47 257 47
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Vi startede dette løb hos Anders Pe-
tersen Automobiler i Hadsten Lørdag 
kl. 13:30. Vi startede som de første og 
så gik det ellers lidt rundt i Hadsten 
Syd hvor vi skulle rundt om nogle fa-
brikker inden det gik Sydøstover, 
hvor vi mødte OKT 1, og der var vi 
allerede bagefter, men turen gik  vide-
re ned mod Haldum som skulle måles 
op på kryds og tværs. Derefter gik det 
ud mod en større gård som også hav-
de været campingplads engang. Vi 
kom rundt i  det noget høj græs, inden 
vi kom til en ny større gård hvor vi 
skulle køre på græsset som var klip-
pet. Så kørte vi ind gennem en gård, 
op forbi haven hvor kaffebordet var 
dækket op , og hvor folk sad og så på 
vi kom forbi. Turen gik videre ned til 
kirken og mod vest hvor vi skulle ud 
på nogle kringle kroge vej for at kom-
me rundt. 
Vi kørte videre Nord på igen mod Vit-
ten hvor der var et par vejforlægnin-
ger som vi dumpede i med begge ben. 
Derefter kørte videre mod Lyngå hvor 
vi mødte OTK 2. og skulle derefter 
køre transport til Langå. 

Hos Langå bilsyn var der kaffe og 
småkager samt plads til at få tisset af 
inden vi skulle ud for at køre 2 afde-
ling . 
2 afdeling startede vi med at køre 
rundt i Langå inden vi kørte mod SØ 
for at komme op til Løjstrup Hoved-
gård hvor vi skulle rundt omkring et 
par gange inden det gik ned til Løj-
strup æbleplantage hvor vi skulle pas-
se på at komme rigtig rundt også om-
kring de visne træer som stod midt i 

plantagen og man skulle passe på alle 
svingene om man skulle have skiltet 
eller udenom. Herefter gik det tilbage 
mod Langå hvor vi skulle ind om-
kring skolen og videre op til industri 
kvarteret her skulle vi rundt omkring 
nogle fabrikker og mod skydebanen 
inden vi satte næsen mod Dagsvad og 
skulle ind omkring den gamle vej 
hvor der holdt en HTK. 
Herfra gik turen mod Helstrup igen 
med masser af godt orientering og 
gamle vejforlægninger inden turen 
kom til Øster Velling som skulle måles 
op på alle led og kanter inden vi mød-
te Slutkontrollen og kunne køre trans-
port til Hjermind skole hvor der ven-
tede aftensmad. 

Der skal lyde en stor tak til Kurt og 
Frank for et godt men svært løb for 
der var masser af strafpoint til alle. 
Kurt og Frank skal også have tak for 
det store arbejde med at hente masser 
af tilladelser og kontrolkørsel og med 
33 biler til start var det jo godt besøgt. 
Og en kæmpe tak til Bente for rigtig 
dejlig mad. 
Hilsen Britta og Hans Kurt. 
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M-A

Egon Brøndum 18 20 20 58

Poul Brøndum 18 20 20 58

Kurt Rasmussen 20 18 18 56

Alexander Rasmussen 20 18 18 56

B

Ole Pedersen 20 18 20 58

Tage Mogensen 20 18 20 58

Frank Kjeldsen 18 20 18 56

Kenneth Kjeldsen 20 18 38

Per Hjort Jensen 18 18

C

Knud Ejgil Vestergaard 20 20 20 60

Tom Hagelskjær 20 20 20 60

Niels Aage Jensen 18 18 18 54

Henning Larsen 18 18 18 54

Britta H. Nielsen 18 17 17 52

Hans Kurt Nielsen 18 17 17 52

D

Klubmesterskabet

Klasse



 

 

 

 

 

Som tidligere nævnt her i klubbladet har der i mange år været tradition for, at der fredag aften under Stjær 

Sportsfest blev afholdt et ”lettere” bilorienteringsløb i Stjær og omegn for byens borgere og for andre 

udefra, som måtte have lyst til at deltage. Tilslutningen har dog været dalende, og man valgte derfor efter 

løbet i 2018 at stoppe denne tradition. Det var så det, som endeligt fik os (Knud Ejgil og undertegnede) til at 

melde os ind i BOAS i 2020 og prøve lykken her. 

Der har så hvert år siden 2018 været lidt rumlen omkring, hvorvidt traditionen kunne genoptages, men så 

kom coronaen også lige forbi og nedlagde sportsfesten i et par år. Traditionen tro blev der igen i år rumlet 

lidt med tanken om en genoplivning af traditionen, og ligeledes traditionen tro blev der først sendt en 

forespørgsel til BOAS mindre end to måneder før sportsfesten, hvilket er noget sent, når polititilladelsen 

med løbsoversigt skal være ansøgt om mindst en måned for løbet. 

Den eventuelle løbsdag skulle være fredag d. 3. juni, men med et DM-løb arrangeret af BOAS lige om 

hjørnet d. 18. juni samt diverse andre private aftaler, så måtte alle de sædvanlige løbslæggere for Stjær-

løbet melde pas. Så hvis det skulle blive til noget, måtte vi som de lokale BOAS-medlemmer træde til. Det 

havde vi ikke prøvet før, og der var da også lige nogle programmer som WKOE og IrfanView, som måtte 

læres at kende først. Og desuden skulle vi finde ud af at få kort trukket ud fra Dataforsyningen, så de kunne 

hentes over i brugbart format i de andre programmer. Her havde jeg fundet frem til programmet QGIS, som 

med et plugin fra Dataforsyningen netop kunne levere målfaste kort i alle ønskede målestoksforhold. 

Så efter lidt ”leg” med programmerne hen over påsken sagde vi ja til at lave Stjær-løbet anno 2022, og 

dermed være med til at genoptage traditionen. Vi kunne jo nok alligevel ikke rigtig tillade os at være med i 

Stjær-løbet, selv om det blev arrangeret af andre, da vi efter godt to års god træning hos BOAS burde(!) 

kunne vinde det uden større problemer. 

Traditionen tro skulle det være et lettere løb, men heller ikke så let, at de mandskaber, som har været med 

i mange år, bare kører den igennem uden fejl. Så noget i retning af et lettere C-løb eller et sværere D-løb. 

Og traditionen tro måtte der gerne anvendes tulipaner, blot skulle disse samt øvrige afstandsmål ikke 

kræve mere end en almindelig bils triptæller samt lidt god sund fornuft. Endeligt blev det aftalt, at vi skulle 

afholde et informationsmøde mandag inden løbet, så nye kørere også kunne få en chance for at være med 

og lære reglerne at kende i god tid inden selve løbet. 

Nu faldt det sådan sammen, at der kort forinden var afholdt generalforsamling i personaleforeningen på 

mit arbejde, Cryptomathic A/S i Aarhus. Her blev der brainstormet om kommende arrangementer, og en 

kollega foreslog: ”Tom, kan du ikke arrangere et bilorienteringsløb – det kunne være så sjovt?” Det trak jeg 

lidt på, men jeg kunne da måske invitere med til et klubløb el.lign. på et tidspunkt. Men nu var muligheden 

der jo så, og jeg kontaktede personaleforeningen, om man var interesseret i et arrangement i løbet af maj, 

hvor jeg introducerede o-sporten, og efterfølgende inviterede med til Stjær-løbet d. 3. juni. Det var man, og 

der blev aftalt fredag eftermiddag d. 20. maj som en del af et allerede skemalagt ”udvidet fredagsbars”-

arrangement, hvor o-sporten så ville være temaet. 

Stjær Boldklubs 

Bilorienteringsløb 

(sportsfesten) 
i samarbejde med BOAS 



Så fik jeg jo travlt – men omvendt kunne jeg jo lave 

en fælles præsentation, som både kunne bruges til 

dette arrangement samt mandag aften d. 30. maj 

til infomødet i Stjær. Faktisk lykkedes det også lige 

at lave en lille 4-siders folder med reglerne i, så alle 

kunne få sådan en med hjem og studere nærmere. 

Desuden fandt jeg Ole Skovs første corona papirløb 

fra 2020 frem og printet ud i et antal eksemplarer, 

så man efter introduktionen kunne øve sig på det – 

vel vidende at dette var et ”sværere” C-løb, og at 

Stjær-løbet ville være en hel del lettere. 

Firma-arrangementet forløb fint med 15-20 deltagere til introduktionen, som tog en lille times tid. Bagefter 

sad en mindre flok og gennemførte dele af papirløbet, 

mens jeg guidede folk til ikke at lave alt for mange fejl 

undervejs. 

Info-aftenen i Stjær forløb også fint – der mødte 

omkring 25 frem og klubhuset var fyldt til briste-

punktet. Knap halvdelen havde aldrig prøvet at køre løb 

før, og spørgelysten var ganske stor. Her deltog Knud 

Ejgil også, så vi var to til at ”gentage” reglerne efter 

behov og guide folk gennem dele af papirløbet. 

Så oprandt dagen d. 3. juni, hvor selve løbet skulle køres. Forinden havde vi kørt løbet igennem med Knud 

Ejgil som observatør og undertegnede som chauffør, så vi havde fået luget lidt ud i de værste uklarheder. 

Desuden havde Kurt og Alexander begge kigget løbet igennem og kommenteret på diverse – tak for det! 

Knud Ejgil havde hentet skilte og stænger i Hjermind, så de skulle sættes ud om eftermiddagen inden løbet. 

Jeg startede med lige at sætte et lokkende men ”skævt” skilt på markvejen for enden af vores vej – 

Vestbakken, og så lagde jeg et billede ud på Facebook 

om, at nu var vi i gang med at gøre klar til løbet i aften. 

Det kommenterede en beboer længere nede på vejen, 

for han kunne godt se, at det var på Vestbakken, og nu 

vidste han jo så, hvor han skulle køre. Som sagt, så 

gjort – og det inkasserede han så 25 strafpoint for! Og 

det gjorde 9 andre mandskaber også… 

Intet arrangement uden lidt panik – og da vi var godt halvvejs igennem opsætningen af skilte, kiggede jeg 

lidt på kassen med stænger, hvis indhold jeg syntes så lige faretruende lav nok ud. Der var åbenbart sket en 

lille kommunikationsbrist imellem os, så da vi talte stænger op, kunne vi konstatere, at vi manglede ca. 10. 

Der var ellers taget højde for, at der også skulle sættes nogle venstreside-skilte op. Lidt hurtig rådslagning – 

det var for sent at hente flere stænger i Hjermind, så vi måtte finde en anden løsning. Start/slut-skiltene 

blev droppet, og yderligere tre kontroller på den sidste del blev droppet, som vi kunne se ikke havde nogen 

særlig betydning – dem burde alle alligevel få noteret. Vi manglede så stadig tre stænger – men vel tilbage i 

Stjær fandt jeg en pind, en sav, en skruetrækker og seks skruer, og kort efter havde Knud Ejgil rigget tre fine 

nye stænger til. Knud Ejgil skulle alligevel en halv times tid senere guide de tre tidskontroller i form af 6 

hjælpsomme Stjær-borgere på plads, og så kunne han på tilbagevejen også lige placere de sidste tre skilte.  



Ved startstedet sørgede min kone Charlotte for at få folk sendt afsted 

til rette tid, og da alle var sendt af sted, kunne vi regne ud, at nu havde 

vi lige en halv times tid, inden de første nok ville komme i mål. Og så 

skulle der point-beregnes, mens Knud Ejgil tog sig af diskussionerne. 

Dem var der så faktisk ikke så mange af – et enkelt sted havde jeg 

byttet om på to skilte på idealruten, men det var da til at ændre. 

Der blev delt strafpoint ud med rund hånd, men også automatisk givet 

rabatter ved forudsete ”dobbeltfejl” ifm. ORK’er. Vinderne var som 

ventet nogle af de gamle rutinerede, men de havde også fået ungt 

hjælp med på bagsædet, så de slap igennem med 3 fejl (87 strafpoint). 

Af de 20 deltagende mandskaber havde 8 færre end 200 strafpoint, så fordelingen var faktisk ganske OK. To 

hold udgik desværre, men de havde heller ikke været med til intro-mødet. De gav begge udtryk for, at det 

havde været svært – men også sjovt: ”Næste år, så kommer vi til intro-mødet, og så har vi helt styr på det!” 

Kort efter løbet blev der vist landskamp mod 

Frankrig på storskærm i teltet. 

Præmieoverrækkelsen fandt derfor sted i 

pausen, og derefter kørte vi ud og samlede 

skiltene ind igen. Vi så derfor desværre ikke 

2. halvleg, hvor der endelig kom gang i 

kampen, og de danske drenge vandt 2-1. 

Dagen efter afleverede Knud Ejgil skiltene 

hos Kurt i Hammel, da de jo skulle bruges til 

DM-4 løbet i Hadsten allerede d. 18. juni. 

 

Imens satte jeg mig og kiggede kontrolkortene igennem og lavede lidt 

statistik. Interessant nok var det faktisk ikke den forventede fælde, 

som flest var faldet i, men i stedet to steder, hvor passager på kort ikke 

var kørt korrekt. De var også begge lidt lumske, men slet ikke så lumsk 

(syntes vi) som fælden lidt udenfor Stjær, hvor det blev udnyttet, at 

indkørslen til Højbo (nederst på billedet) for nogle år siden blev lagt 

om, så den ikke længere går snorlige. Google viser stadig den 

oprindelige vejføring, samtidig med at man tydeligt kan se den nye. 

Lige før den gamle indkørsel bag et træ stod et R, som var det 

korrekte, mens et skævt S var sat op lige efter den nye indkørsel. Den 

fangede hele 5 mandskaber faktisk korrekt! Imponerende, synes vi! 

Nu bliver det så spændende at se, om Stjær-løbet er kommet tilbage for at blive. Sportsfestudvalget har 

givet udtryk for, at de gerne ser det som en del af næste års program også. Og fra BOAS’ side er det 

interessant, om det kan lykkes at trække nogle med til nogle BOAS-løb. Sidste nye er, at vi har sagt ja til at 

overtage Hennings klubløb til efteråret, dog således at det først bliver mandag d. 7. november. Ferien står 

for døren, og det vil ikke være praktisk muligt at lave et løb allerede til starten af september. Til gengæld 

behøver et løb i november ikke være så svært – mørket skal nok sørge for, at det bliver svært nok endda. 

Tom Hagelskjær 
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Tillægsregler for 

Pårup Auto Løbet 2022 
Mandag den 15. august 2022 
6. afd. af Midtjysk Turnering 

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

 
ARRANGERENDE KLUB: Ikast og omegns Motor Klub – IMK 305 

 Løbets navn:  Pårup Auto Løbet 2022 
 Type: Åbent Orienteringsløb. 
 Dato: Mandag, den 15. august 2022 
 
OFFICIALS: 
 Løbsleder: Jan Søndergaard  OF 413/423 
 
 Løbsledelse: Svend Erik Hedevang 
  Niels P. Rolighed 
  Troels R. Nielsen 
  Harald Søndergaard 
  Jesper Hedevang 
 
 
SEKRETARIAT: Jan Søndergaard 
  Tlf. 20 97 95 51 
  Mail: jan@mjtj.dk 
 
 
DELTAGERKLASSER: GEBYR: LØBETS LÆNGDE: 
 Klasse M  100 kr. ca.  30 km + transport 
 Klasse A  100 kr. ca.  30 km + transport 
 Klasse B  100 kr. ca.  30 km + transport 
 Klasse C  100 kr. ca.  30 km + transport 
 Klasse D  100 kr. ca.  25 km + transport 
 
 
BETALINGSMÅDE: Mobile-Pay, se slutinstruktion 

 
 

ANMELDELSE: På www.osport.dk eller kontakt sekretariatet 
 

FRIST:  Torsdag, den 11. august kl. 18.00. 
  

mailto:jan@mjtj.dk


 
 
MØDESTED: Pårup Auto, 
  Silkeborgvej 3, Pårup 
  7442 Engesvang 
 
SAMLINGSSTED: IMK’s Klubhus, Nørlundbanen 

 
 
FØRSTE MANDSKABS: Starttid: kl. 19.00 
 
 
SÆRLIGE BESTEMMELSER: Al information til deltagerne sendes via mail 
 

 Løbet er tællende som 6. afd. af MJT 2022 
   
 Vi forsøger at lave et løb, hvor sværhedsgraden er 

  afpasset til de enkelte klasser, og til, at man  
  kommer hjem i ordentlig tid 

 
 Der bliver ingen kørsel på og ved Nørlundbanen i år. 
 
Efter løbet serveres franskbrød med rullepølse eller 
ost til kr. 20,- pr stk. Kaffe/the er gratis. Bestilles ved 
tilmelding og betales sammen med startgebyret. 

   
 Der gives 48 MJT-point til følgende hold: 
   

- Harald og Jan Søndergaard 
- Jesper og Svend Erik Hedevang 
- Troels R. Nielsen og Niels P. Rolighed 

 
   

  VEL MØDT I IMK 

 

 



 

 

 

TILLÆGSREGLER FOR 
 – løbet 2022 

 

 
Konkurrencen afholdes i overensstemmelse med Reglement for  

Bilorienteringsløb i Danmark, nedenstående tillægsregler samt slutinstruktioner. 
 

Arrangerende klub: Thy Motor Sport  
 

Løbets navn:  – løbet 2022 
 

Dato: Lørdag den 3. september 2022 

Løbsleder:  Ole Skov – OF 413/423 
Løbsledelse:                   Bjarne Agesen – Ole Bach 
Kontrolkørere:               Jørgen Skjøt, RAS og Michael Nystrup, SOMS 
Sekretariat: Bjarne Agesen, Granitvej 7, Østerild, 7700 Thisted, 

Tlf. 61 66 73 29, E-mail: bjarneag@dumle.dk  

Deltagerklasser: Løbets længde: 
               M ca. 80 km + transport 
               A ca. 75 km + transport 
               B ca. 70 km + transport 
               C ca. 65 km + transport 
  

Anmeldelse: Skriftlig senest 29. august 2022 til sekretariatet.  
Kan ske via www.osport.dk 
 

Gebyr/betalingsmåde: Pr. klubhold: 1.200 kr. 
Enkeltstart: 200 kr. pr. mandskab (ingen præmiering) 
Betaling skal ske senest 1. september til 
Reg.nr. 9090 Konto.nr. 0580008941 (Sparekassen Thy).  
Husk at skrive klub i forbindelse med betalingen 
 

Mødested:  MTH BILER A/S, Silstrupvej 1, 7700 Thisted 
 

Samlingssted: Øst Vildsund gl. Færgekro, Sundbyvej 238, 7950 Erslev 

 

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

 

Mad efter løbet: Dansk bøf til 180 kr. incl. 1 øl eller vand + kaffe og æblekage.  
Bestilling skal ske samtidig med anmeldelsen. Betaling inden 
løbet til Reg.nr. 9090 Konto.nr. 0580008941. 
Husk at skrive navn og klub i forbindelse med betalingen. 
 

 

 

 

 

mailto:bjarneag@dumle.dk
http://www.osport.dk/
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HUSKELISTEN: 
 

3. august kl. 19.00  DMKA-Vivild-Løbet MjT5 
( se side 8 ) 

 
15. august kl. 19.00 Pårup Auto Løbet 2022 MjT6 

( se side 22 - 23 ) 
 

20. august kl. 10.00 Søhøjlandet SONAX Dasu Classic 4 
( se osport.dk ) 

 
3. september  kl. 14.00 MTH BILER løbet Hold DM 

( se side 24 ) 
 

5. september O-løb UDSAT til den 7. november 
Løbet har fået ny løbsledelse:  

Knud Ejgil Vestergaard & Tom Hagelskjær 
Det er altid ekstra spændende når der kommer nye til at 

lave løb. 

Kontakt Henning Larsen eller Kurt Rasmussen, 

så sørger vi for fælles tilmelding. 


