
    Aalestrup Klassisk Bil & MC KlubAalestrup Klassisk Bil & MC KlubAalestrup Klassisk Bil & MC KlubAalestrup Klassisk Bil & MC Klub    
    

Klubbens idé og formål er at samle de klassiske- og veterankøretøjer der er i om-
rådet.  
Kravet for at man kan optages i klubben er at man har, eller har interesse i, biler 
eller motorcykler der er mindst 25 år gammel. 
 
Bestyrelse:Bestyrelse:Bestyrelse:Bestyrelse:    
Henrik BygholmHenrik BygholmHenrik BygholmHenrik Bygholm, Formand & redaktør  
Engparken 45 
9620 Aalestrup 
9864 33 30 
classic@post.tele.dk 
 
Bruno RasmussenBruno RasmussenBruno RasmussenBruno Rasmussen,  Kasser 
Engparken 41 
9620 Aalestrup 
98 64 12 09 
 
Karsten IngerslevKarsten IngerslevKarsten IngerslevKarsten Ingerslev, sekretær 
Knabervej 32, Klotrup 
9620 Aalestrup 
25 32 16 23 
 
Klubbladet ”Tændrøret”Klubbladet ”Tændrøret”Klubbladet ”Tændrøret”Klubbladet ”Tændrøret”    
”Tændrøret” udkommer 4 gange om året.  Historier og billeder modtager redaktø-
ren meget gerne. . Vil du sælge eller købe er der 
 også mulighed for at indrykke en gratis annonce i klubbladet  
 
Kontingent:Kontingent:Kontingent:Kontingent:    
Kontingentet er fastsat til kr. 150,- pr. år. Beløbet betales forud til kasseren. 
 

Med venlig hilsen 
 

Bestyrelsen 
Forsidefoto: Samling ved Gedstedhallen. 

Arrangementsoversigt 

Juni:Juni:Juni:Juni:    
11.   Klubaften i Knabergaarden. Medbring selv kaffe mm. 19-21.30 
 
28.   Open by Night i Aalestrup. Vi mødes 18.30 ved hallen.  
  Køretur gennem byen og udstilling i handelsgaden. Tilmelding:  
  98643330 
 
29.   Vildsund Stumpemarked. Afgang fra Knaberscenen kl. 07.00.  
  Vi køre via Gedsted og Hvalpsund. Tilmelding: 98643330 
 
Juli:Juli:Juli:Juli:    
9.   Klubaften i Knabergaarden. Medbring selv kaffe mm.  19-21.30 
    
August:August:August:August:    
13.   Klubaften i Knabergaarden. Medbring selv kaffe mm. 19-21.30 
?  Orienteringsløb. 
 
September:September:September:September:    
10.    Klubaften i Knabergaarden. Medbring selv kaffe mm. 19-21.30 
 
Oktober:Oktober:Oktober:Oktober:    
8.   Klubaften i Knabergaarden. Medbring selv kaffe mm. 19-21.30 
?   Besøg på Hancock Bryggeriet i Skive. Tilmelding: 98643330 
19-20  Stumpemarked i Fredericia. 
 
November:November:November:November:    
9.  Stumpemarked i Herning 
12.   Klubaften i Knabergaarden. Medbring selv kaffe mm. 19-21.30 
 
December:December:December:December:    
10.    Julefrokost. 
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Køretur fra Gedsted Køretur fra Gedsted Køretur fra Gedsted Køretur fra Gedsted ----    mandag den 27. Maj mandag den 27. Maj mandag den 27. Maj mandag den 27. Maj     

Bjarne tog udfordringen op og arrangerede den 
første tur, som startede på Gedstedhallens parke-
ringsplads kl. 19.00. 
4 biler og 5 motorcykler kørte turen. Vejene var 
våde det første stykke, men vejret blev senere helt 
perfekt til sådan en aftentur. 
Turen gik over Vesterbølle, hvor Ib i Cadillacen 
stødte til.. Vi kørte videre til Svingelbjerg og Ullits. 
Cadillacen blev tørstig og der skulle fyldes i tanken. 

Feltet blev spredt og jeg ventede ved kir-
ken i Dollerup. Efter en hurtig påfyldning 
havde Ib fået så meget fart på vognen, at 
han ikke var til at stoppe.  
Han kørte lige ud foran en stor 4-
hjulstrække, som foruden chaufføren også 
indeholdt to temmelig store hunde. Hvad 

han og Ib talte om aner  jeg ikke, men jeg syntes at Ib så en anelse mindre ud! 
(måske en verbal endefuld) 
Strækningen fra Dollerup langs fjorden til Hvalpsund er utrolig flot ved den-
ne årstid. I Hvalpsund blev der samling på trop-
perne og det gik mod Lovns, hvor den medbragte 
kurv/rygsæk´s indhold skulle nydes. 
(standartindhold: Kaffe og småkager/kage) 
Jørgens BMW ville anderledes. En 3-4 små prut-
ter og en lille sort sky - BMW´en havde mistet 
gnisten til at fortsætte. Villy rullede det helt store 
værktøjssæt ud, som også indeholdt en platinfil. 
Det var lige det der skulle til for at få liv i BMW igen. 
Kaffen og kagen blev indtaget i den fine 
”hytte”, hvor der var borde og bænke til fri af-
benyttelse. Efter hyggeligt samvær og indta-
gelse af de medbragte sager, var det op på bak-
ken og nyde udsigten over fjorden, inden der 
var fælles opbrud og hjemkørsel. 
 
Bruno 
 

Mødet fandt sted i Aalestruphallens cafeteria torsdag den 23. Maj 2002 og star-
tede kl. 19.00 
Der var 22 fremmødte. Henrik Bygholm bød velkommen og bad hver person 
præsenterede sig selv og fortælle hvilke køretøj / køretøjer vedkommende hav-
de. Henrik Bygholm orienterede om hvorfor denne klub kom på benene og bad 
om at få nogle ideer på bordet og efter lidt snak frem og tilbage og lidt løs snak 
om diverse biler og motorcykler, blev der taget fat på stiftelsen af klubben. 
Der blev lavet forslag til vedtægter og valgt en bestyrelse på 3 mand. Følgende 
blev valgt: 
Henrik Bygholm 
Bruno Rasmussen 
Karsten Ingerslev 
Kravet for optagelse i klubben er: Ejer af, eller interesse i, biler og motorcykler 
der er mindst 25 år gamle. 
Der udsendes et blad 4 gange om året og kontingentet blev fastsat til Kr. 150,- pr. 
år. Der blev aftalt at der arrangeres køreture i løbet af sommeren samt klubaftner 
den 2. tirsdag i hver måned. Lokalet hertil er endnu ikke fundet. Desuden laves 
der værkstedsbesøg i vinterhalvåret. 
Første køretur er mandag den 27. maj kl. 19.00 fra Gedsted Hallens parkerings-
plads. Arrangør: Bjarne Pedersen, Gedsted. 
Der blev ligeledes aftalt at der laves en tur til Vildsund stumpemarked lørdag 
den 29. juni med afgang fra Knaberscenen/Torvet kl. 07.00. Herfra går turen 
over Gedsted og Hvalpsund og 
videre med færgen mod Vild-
sund. 
Mødet blev afsluttet og  besty-
relsen konstituerede sig således: 
Henrik Bygholm: formand & 
redaktør 
Bruno Rasmussen: kasser 
Karsten Ingerslev: sekretær 
 

Referat fra stiftende møde i Referat fra stiftende møde i Referat fra stiftende møde i Referat fra stiftende møde i     
Aalestrup Classic Bil & MC Aalestrup Classic Bil & MC Aalestrup Classic Bil & MC Aalestrup Classic Bil & MC     
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Nyt fra formanden!Nyt fra formanden!Nyt fra formanden!Nyt fra formanden!    

Så kom klubben endelig i gang. Efter mange års tøven blev det endelig 
til virkelighed. Jeg er utrolig glad for at der mødte så mange op til  det 
stiftende møde og selvfølgelig også for forhåndstilmeldingerne. Tak for 
det. Nu må vi så alle sørge for at det bliver en god klub med gode aktivi-
teter og forhåbentlig også god tilslutning. 
Jeg vil gerne opfordre jer til at komme med ideer og forslag til arrange-
menter. 
Sidder der en der gerne vil lave en hjemmeside, vil jeg gerne høre fra 
vedkommende, ellers må jeg jo selv til det, men min tid er lidt sparsom i 
tiden. Men jeg kan jo sove når jeg bliver gammel!   
En hjemmeside  er en nem og hurtig måde at bringe sidste nyt på. Vi kan 
også ligge de forhåbentlig mange billeder ind der, så alle kan følge med i 
hvad vi render og laver.  Den kan dog aldrig afløse klubbladet, for det er 
jo ikke alle der har adgang til Internettet. 
Indsendt artikler til ”Tændrøret” vil jeg gerne have på en diskette eller 
via mail hvis det er mulig. Men et ark papir kan selvfølgelig også gå, bare 
det er let læseligt. 
Som i kan se i kalenderen blev det på Knabergaarden vi har et lokale til 
vores klubmøder. Medbring gerne billeder og andet litteratur disse aft-
ner. 
Husk selv at medbringe vådt og tørt til klubaftnerne.  
Jeg har lavet et medlemskort som i får som kvittering når i betaler til 
Bruno Rasmussen. Det her første blad bliver sendt ud til alle jeg har 
adresserne på. Derefter bliver det sendt til dem der har betalt kontingent. 
Jeg har nogle forskellige ideer i støbeskeen bl.a. et besøg på Hancock i 
Skive engang til vinter og et orienteringsløb engang i august/september, 
men mere om det senere. 
Kender i nogle der kunne have interesse i at være med i klubben, så 
spark til dem så vi kan få dem ud af røret! 
Jeg vil ønske jer alle en god, og forhåbentlig aktiv, sommer med jeres kø-
retøjer. Vi ses derude i sommerlandet… 
 
Med venlig hilsen 
 
Henrik Bygholm 
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Open by Night i Aalestrup den 28/6Open by Night i Aalestrup den 28/6Open by Night i Aalestrup den 28/6Open by Night i Aalestrup den 28/6    

Aalestrup Handelstalsforening holder Open by Night fredag den 28. 
Juni. 
De vil gerne hvis vi kunne mønstre nogle køretøjer og møde op i ho-
vedgaden til udstilling. 
Vil du være med til at sætte lidt liv i byen fredag aften, så tilmeld dig 
til Bruno eller Henrik. 
Planen er at vi mødes ved Aalestruphallen kl. 19.15, og kl. 19.30 køre vi 
gennem hovedgaden og parkerer i  handelsgaderne eller omkring Tor-
vet - alt efter hvor mange vi bliver.  
Mød op og vær med til at give de handlende noget spændende at se på! 
 
Mvh 
 
Henrik 



Sælges: Harley Davidson 1200 Electric light 1968. 
Blå, nye stempler + boring. Køre og starter perfekt. Nye 
dæk. Flot og velholdt. Kr. 105.000,-  Michael 97 53 94 91 
 
Sælges: VW 1303 1972. Rød med træk. Er rep. for kr. 14.000 
ved syn + ny udstødning og karburator. 
Reservedele medfølger. Kr. 25.000,-  Henrik 98 64 33 30 
 
Sælges: Opel Kadett 1972. Køreklar, men ikke indreg. 
Kr. 3.500,-  Leo Madsen, Kvorning. 86 45 17 67 
 
Købes:  Motorcykeltrailer eller lille trailer der kan ombyg-
ges. Henrik 98 64 33 30 
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