
Veterankøretøjsforsikring i Provinsforsikring Veterankøretøjsforsikring i Provinsforsikring Veterankøretøjsforsikring i Provinsforsikring Veterankøretøjsforsikring i Provinsforsikring     
Forsikringen kan tegnes for gamle og bevaringsværdige køretøjer om hvilke det kan siges at de 
er liebhaver- og samleobjekter. 
Krav for indtegningKrav for indtegningKrav for indtegningKrav for indtegning::::    
Veterankøretøjer før 1967 og Klassiske køretøjer mellem 1968  og 1977:Veterankøretøjer før 1967 og Klassiske køretøjer mellem 1968  og 1977:Veterankøretøjer før 1967 og Klassiske køretøjer mellem 1968  og 1977:Veterankøretøjer før 1967 og Klassiske køretøjer mellem 1968  og 1977:    

- Medlemskab af en veteran klub (Som f.eks. Aalestrup Classic bil og MC klub) 
- Køretøjet skal være historisk korrekt og original stand 
- Må kun benyttes som hobbykøretøj (ikke som dagligt køretøj og max 6000 km årligt 

Hobby køretøjer (Vintagebiler) før 1977:Hobby køretøjer (Vintagebiler) før 1977:Hobby køretøjer (Vintagebiler) før 1977:Hobby køretøjer (Vintagebiler) før 1977:    
- Medlemskab af en veteran klub (Som f.eks. Aalestrup Classic bil og MC klub) 
- Køretøjet skal være historisk korrekt og original stand 
- Køretøjet må delvis benyttes som dagligt køretøj  
- For Amerikanerbiler skal føreren være fyldt 30 år 

Fordelagtige priserFordelagtige priserFordelagtige priserFordelagtige priser::::    
Samler du dine øvrige forsikringer i Provinsforsikring opnår du ekstra rabat på veterankøretøjet 
og også en gratis veteranbyggeforsikring til en værdi af kr. 757,-  (forsikringssum kr. 131.398,-)  
Derudover indtegnes Veteranbil nr. 2 med 25 % rabat  
Der er penge at spareDer er penge at spareDer er penge at spareDer er penge at spare::::    
Ønsker du et godt tilbud på dit veterankøretøj kontakt Assurandør Søren Bruun Sørensen tlf. 
28782195 

    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 området.  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  Bruno RasmussenBruno RasmussenBruno RasmussenBruno Rasmussen,  Kasser 
Engparken 45     Engparken 41 
9620 Aalestrup     9620 Aalestrup 
9864 33 30      98 64 12 09 
classic@post.tele.dk 
                        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 redaktøren meget gerne. 
Vil du sælge eller købe, er der også mulighed for at indrykke en gratis annonce i klubbladet  
Hjemmeside: Hjemmeside: Hjemmeside: Hjemmeside:   http:\\classic.info-side.dk 
Kontingent:Kontingent:Kontingent:Kontingent:    
Kontingentet er fastsat til kr. 150,- pr. år. Beløbet betales forud på giro. 

Arrangementsoversigt 

2002200220022002 
December:December:December:December:    
10. Julefrokost:  Aalestruphallens Cafeteria kl. 19.00. Tilmelding senest 1/12. 

2003200320032003    
Januar:Januar:Januar:Januar:    
7.    Klubaften i Knabergaarden. Medbring selv kaffe mm. 19-21.3    
Februar:Februar:Februar:Februar: 
1. Forever 2 Wheels. Motorcykel & Stumpemarked for motorcykler. 
 Fredericia Messecenter. 
8/9. Nye biler 2003. Stor biludstilling i Messecenter Aars. 
11. Klubaften i Knabergaarden. Medbring selv kaffe mm. 19-21.30    
Marts:Marts:Marts:Marts:    
11. Klubaften / Garagemøde hos Henrik. 19.00 
15. Stumpemarked i Herning.    
April:April:April:April:    
8. Klubaften i Knabergaarden. Medbring selv kaffe mm. 19-21.30    
Maj:Maj:Maj:Maj: 
3. Stumpemarked i Messecenter Aars. Klubben har stand.Klubben har stand.Klubben har stand.Klubben har stand. 
13. Generalforsamling.  Knabergården. 19.00     
Juni:Juni:Juni:Juni:    
10. Klubaften i Knabergaarden. Medbring selv kaffe mm. 19-21.30    
Juli:Juli:Juli:Juli:    
 Ingen klubaften pga ferien. 
    
August:August:August:August:    
12. Klubaften i Knabergaarden. Medbring selv kaffe mm. 19-21.30 
 
 
 
 

Kender du nogle arrangementer du syntes der skal med i oversigten,  
så kontakt redaktøren. 

Side 2 Side 7 

Forsidefoto: Samling inden optog i Aars ved Falcks 25 års jubilæum 



Falck i Aars havde i sommer 75 års jubilæum. Det skulle fejres med prompt og 
pragt. Vi var selvfølgelig inviteret til dette flotte arrangement og trods det mil-
dest talt temlig regnfulde vejr, mødet vi da omkring en 10-12 stykker op. 
Det var et rigtig godt arrangement Falck havde lavet der.  
Vi mødtes på Falckstationen og fulgtes ned gennem hovedgaden og ind i anlæg-
get. Der var der opstillet et telt hvor vi fik rundstykker og senere på dagen  lave-
de Civilforsvaret en god gang gullasch i deres” gullaschkanon”. Fin service! 
Falck havde samlet Falckkøretøjer fra hele landet og det var et flot opbud af 
gamle og nye køretøjer. Synd at det regnede så meget, men det gik nu meget fint. 
Da vi alligevel holdt og udstillede i hovedgaden, mente Anders at han lige så 
godt kunne lave tændingseftersyn. Han blev godt nok ikke helt færdig, for jeg 
mødte ham med AJS´en på traileren!! 
Alt i alt en god dag hvor der var meget at kikke på. 

Falck 75 års jubilæum i Aars.Falck 75 års jubilæum i Aars.Falck 75 års jubilæum i Aars.Falck 75 års jubilæum i Aars.    

Side 4 Side 5 

Vi har valgt at afholde vores julefrokost en hverdagsaften, nemlig på vores 
klubaften i december– tirsdag den 10. December. 
Julefrokosten bliver afholdt i Aalestruphallens Cafeteria fra kl. 19.00. 
 

Menu:Menu:Menu:Menu:    
Sild 

Fiskefilet 
Flæskesteg 
Grønlangkål 

Hamburgryg m/brunede kartofler 
Ris al mande 

 
Pris:  kr. 90,- 

Tilmelding senest den. 1. December på 98643330.Tilmelding senest den. 1. December på 98643330.Tilmelding senest den. 1. December på 98643330.Tilmelding senest den. 1. December på 98643330.    

Lørdagstur til Rindsholm Kro…Lørdagstur til Rindsholm Kro…Lørdagstur til Rindsholm Kro…Lørdagstur til Rindsholm Kro…    
...foretog Kaj og jeg på en overskyet, men tilsyneladende regnfri dag . Det var 
for så vidt også rigtig, det eneste sted der var regnvejr, var bare i Viborg og 
omegn. Vi var heldige at kunne låne nogle paraplyer. På turen rundt på  
pladsen mødte vi Ib og Tommy der også var kørende i bil!i bil!i bil!i bil! 
Der var mange spændende køretøjer, fra de helt små til de store Amerikanske 
flydere. Motorcykler var der også et pænt udvalg af. Bl.a. en trehjulet Harley 
Davidson. Da der blev opholdsvejr valgte vi at køre hjem. ( Det regnede i 
Aalestrup) 

Stumpemarked i Fredericia.Stumpemarked i Fredericia.Stumpemarked i Fredericia.Stumpemarked i Fredericia. 
Stumpemarked i Fredericia besøgte vi om lørdagen.  Der var masser af besø-
gende og mange spændende biler. Bl.a. sportsvogne, Austin Healey, Jaguar 
og Mercedes til priser fra 100.000 - og så trængte de temmelig alvorligt til en 
kærlig hånd. Mærkeklubber var der mange af og det var  meget spændende 
at kikke på.  Bl.a. Citroen Klubben havde en meget fin stand. MC stumper var 
der ikke mange af. Der var dog en trailer fyldt med BSA motorer. ( Men hvem 
har brug for sådan en, de virker jo bare!) 
Kaj smilte bredt da vi skulle hjem - tanken til NSUén var fundet! 

Bruno 



Nyt fra formanden!Nyt fra formanden!Nyt fra formanden!Nyt fra formanden!    

Så er vi kommet over sommeren og vi har været til nogle arrangementer 
med vores køretøjer.  Desværre nåede vi langtfra alt det jeg havde håbet 
at vi skulle lave i klubben her det første år.  Jeg troede bestemt at vi hav-
de nået flere køreture og måske et orienteringsløb at slutte af på.  
Det skyldes selvfølgelig mest at jeg ikke har haft så meget tid som ønsket 
til opgaverne og at det  var vores første sæson. Vi skal lige have det hele 
kørt rigtig ind. Jeg har også savnet lidt input fra jer. Jeg vil gerne hvis i vil 
arrangerer en køretur en aften eller har forslag til et løb eller lignende.  
Husk at i er velkommen til at lave en  garageaften her i vinter. Jeg vil 
gerne at i melder ud i god tid så vi kan få det i bladet, så skal jeg ikke rin-
ge rundt til alle. Tag udfordringen op og lav et tur! 
Jeg har lavet en hjemmeside. Absolut ikke noget prangende, men det er 
da en start. Her kan i altid finde sidste nyt og forhåbentlig et billedarkiv 
fra vores ture. Det driller lidt, men jeg håber at det lykkes. 
Adressen til hjemmesiden er: http\\classic.info-side.dk. 
Jeg har undersøgt hvornår vi kan få en rundvisning på Hancock brygge-
riet i Skive. Første ledige aften er  onsdag den 3. September 2003!!, så det 
går lige et stykke tid inden vi kommer til at smage ”Gambrinusen”. Jeg 
bookede selvfølgelig den aften, men det hører i mere om senere.    
For at gøre vores indbetaling nemmere har vi lavet en girokonto. Så går 
det forhåbentlig meget nemmere med kontingentet fremover. 
Vi har  ikke modtaget kontingent fra alle som har givet udtryk for at 
ville være medlem, så vi medsender et girokort til dem der ikke er regi-
steret som betalte. Vil du ikke være medlem, lader du selvfølgelig bare 
være med at betale. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Henrik Bygholm 
 

Side 6 Side 3 

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    
Der var Open by Night i Aalestrup og vi var inviteret til at udstille på 
torvet. Vejret var ikke som vi kunne ønske det, men vi blev da omkring 
en 15 stykker der mødte op. 
Torvet var  rigtig godt besøgt, og der var mange der fik en god snak om 
køretøjerne. Der kom desværre en større regnbyge som tog lysten fra 
de handlende og der blev efterhånden tyndet ud i rækkerne. 
Der blev efterhånden også lidt kølig og vi begyndte at rulle hjemad 
igen. Jeg syntes at det var en god aften, men at handelstanden mildest 
talt var nogle fedterøve overfor os. Vi fik det tilbud, at vi  kunne kom-
me  ud i den anden ende af byen når vi var færdig sidst på aftnen, så 
kunne vi få en øl eller vand der. 
Det besluttede jeg dog at vi ikke ville. Kunne de ikke leveres mens vi 
var på torvet, ja så kunne vi da undvære.  

Klubben har stand på stumpemarkedet i 
 Aars den 3. Maj. 2003. 

Vi mangler nogle spændende køretøjer til udstilling. 
Er du interesseret i at låne vidunderet ud den dag, vil 

vi gerne høre fra dig snarest. 



Side 8 

Sælges: Sælges: Sælges: Sælges: Volvo 544 B18. 1964.  
Godt restaureringsprojekt.  
Kan køre. Synet  sidst i 1989.   
Prisside 5.500,-. Kom og se den! 
Egon: 98 64 19 55 
 

Sælges: Sælges: Sælges: Sælges: Ford Popular 1954.  
Total renoveret. Kr. 54.800,- 
Tommy: 86 69 46 79 
    
Sælges: Sælges: Sælges: Sælges: VW 1303 1972. Rød med træk. 
Flot og velkørende. Skal ses. Kr. 20.000,
-  
Henrik 98 64 33 30 
 
Købes: Købes: Købes: Købes: Puch VZ50 / Flagskib. Henrik 98 64 33 30 
 
SælgesSælgesSælgesSælges: Original bagagebære til VW bobbel. Kr. 400,-    
Poul 98 64 15 25 
 
Købes: Købes: Købes: Købes: Bilårbogen fra 1968 og bagud. Henrik 98 64 33 30 
 


