
    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 eller efter behov.  Historier og billeder modtager redak-
tøren 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 

2003200320032003    
Maj:Maj:Maj:Maj:     
3. Stumpemarked i Messecenter Aars. Klubben har stand.Klubben har stand.Klubben har stand.Klubben har stand. 
13. Generalforsamling.  Danmarks Cykelmuseum i Aalestrup.  Kl. 19.00 
16. Klassik MG Træf. Jysk Automobil Museum, Gjern 
17. Truckshow ved Markedeshallen i Hornum. Klubben deltager. Tilmelding 

hurtigst muligt til Bjarne Pedersen 98645427. 
    
Juni:Juni:Juni:Juni:    
10. Klubaften. Køretur i området.  Vi mødes hos Jørgen Krogh, Farsø 
 kl. 19.00. Tilmelding til Jørgen på 98632171.    
Juli:Juli:Juli:Juli:    
 Ingen klubaften pga ferien. 
    
August:August:August:August:    
12. Klubaften. Køretur i området.  Vi mødes hos Jens Christensen, Klejtrup  
 kl. 19.00. Tilmelding til Jens på 98546202. 
17. Orienteringsløb. Vi starter ved Knaberscenen kl. 14.00 
 Tilmelding til Henrik på 9864330. 
 
September:September:September:September:    
3. Besøg på Bryggeriet Hancock i Skive. Vi mødes ved bryggeriet kl. 18.50. 

Tilmelding til Henrik senest den 25/8 på 98643330. 
12. Klubaften. Køretur i området.  Vi mødes hos Kaj Andersen, Aalestrup  
 kl. 19.00. Tilmelding til Kaj på 98641487. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Side 2 Side 7 

Forsidefoto:  Garagebesøg hos Ove  i Gedsted. 

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  
 



Ove havde inviteret til garagemøde hos ham den 8. April så vi kunne se hans lastbil,  
en Volvo L 375 "Starke". 
Desværre var jeg selv forhindret i at møde op, men jeg høre at det var en god aften med 

god snak og hygge. Her er nogle billeder fra besøget hos Ove. 
 

Garagemøde hos Ove Haubro den 8. April.Garagemøde hos Ove Haubro den 8. April.Garagemøde hos Ove Haubro den 8. April.Garagemøde hos Ove Haubro den 8. April.    

Side 4 Side 5 

Til september skal vi på besøg hos Hancock bryggeriet i Skive.  
Jeg har været der en gang før og det var en spændende rundvisning og et hyg-
geligt besøg i kælderen bagefter. Vi starter med en rundvisning og høre under-
vejs om bryggeriets historie. Efter rundvisningen besøger vi deres hyggelige 
kælder hvor vi får muligheder for at prøvesmage der udvalg af øl og vand.  

Hancock laver nogle rigtig gode produkter, så det er en fornøjelse at  
besøge den kælder…  

Om i vil smage deres gode øl eller der es lige så gode sodavand er jo op til hver 
enkelt, men husk at arrangerer køreturen hjem hvis det er humlen der trækker! 

Der er plads til 30 personer og jeg vil gerne have tilmelding senest den  
25. August på 98643330.  Vil du have fruen eller en kammerat med,  

så er de selvfølgelig meget velkommen til at deltage.  
(Medlemmer har selvfølgelig fortrinsret hvis vi bliver over 30 deltagere.) 

Generalforsamlingen i Aalestrup Classic Bil & MC Klub bliver i år afholdt på 
Danmarks Cykelmuseum i Aalestrup tirsdag den 13. Maj kl. 19.00. 

Vi starter med en rundvisning på Cykelmuseet og ser de mange spændende 
cykler, knallerter og de andre spændende ting museet rummer. 

Klubben er vært ved kaffe, øl, vand og kage. 
Har du nogle punkter til dagsordnen skal de være formanden i hænde senest 

den 5. Maj. 
 

Dagsorden:Dagsorden:Dagsorden:Dagsorden:    
Velkomst ved formanden. 

Valg af ordstyrer. 
Valg af stemmetæller. 
Formandens beretning. 

Regnskab. 
Valg af bestyrelse. (Alle 3 er på valg) 

Indkommende forslag. 
Eventuelt. 

Besøg hos bryggeriet Hancock.Besøg hos bryggeriet Hancock.Besøg hos bryggeriet Hancock.Besøg hos bryggeriet Hancock.    

Generalforsamling 2003Generalforsamling 2003Generalforsamling 2003Generalforsamling 2003    

Garagemøde hos Henrik & Bruno den 11. Marts.Garagemøde hos Henrik & Bruno den 11. Marts.Garagemøde hos Henrik & Bruno den 11. Marts.Garagemøde hos Henrik & Bruno den 11. Marts.    

I marts måned havde jeg garagemøde sammen med Bruno. Vi er  jo genboer, så 
vi slog os sammen om  garagemødet. Desværre har jeg ingen billeder fra den  

aften. De gik tabt i min oprydning på PCen! 
Vi startede her hos mig. Min plan var at jeg skulle have været i gang med min 
anden Isetta, men den er sat til side på ubestemt tid, så det var min næsten  

køreklare Isetta der var hjemme den aften. 
Kaffen fik vi i Brunos dejlig opvarmede garage og han fik også lejlighed til at 

blære sig lidt med hans MC-lift.  
 



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

Så er det hele ved at grønnes og nogle af jer har sikkert allerede luftet 
køretøjet eller er klar til det. Jeg skal som sædvanlig til at i gang her i 
sidste øjeblik. Denne gang med reparation af styretøjet, inden "den lille" 
kommer ud. 
Bladet er lidt forsinket. Jeg havde satset på at det kom ud først i april, 
men sådan gik det ikke.  Jeg havde faktisk lavet langt det meste af bla-
det og finpudset det med Bruno.  Men under en oprydning på PCen gik 
det desværre tabt. Træls fejl, men det har jeg forhåbentlig lært lidt af!  
Vi står jo lige foran vore generalforsamling her den 13. Maj. Den afholder 
vi på Cykelmuseet  i år.  Mød nu op og lad os få en god snak om hvad vi 
vil fremover. Der er sikkert nogle ting vi vil lave anderledes. Generalfor-
samlingen kan i læse mere om inde i bladet. 
Allerede den 3. Maj er der  stumpemarked i Aars. Der har klubben en 
stand. Vi har fået en rigtig god plads lige midt i hallen, så vi håber at der 
kommer mange besøg på standen. Kik forbi, vi kan sikkert finde en øl el-
ler vand til jer.  
Som den vågne læser sikkert vil bemærke, har vi lavet klubaftenerne  om 
til "Køreture i området" her i sommerhalvåret. Vi mødes hos et medlem 
der så arrangerer en køretur  i lokalområdet. Det bliver sikkert spænden-
de! Husk at tilmelde jer til disse arrangementer. Det er rart for arrangøren 
at vide hvor mange der ca. kommer. Men får i ikke lige gjort det i tide, så 
ring til vedkommende, så går det nok alligevel. 
Husk også vores tur til Hancock bryggeriet til september. Læs mere her 
om inde i bladet. Jeg er ved at lave en rundringningsliste, så vi hurtig kan 
få en besked ud til alle medlemmerne. Det er et stort arbejde hvis jeg skal 
ringe rundt til alle hvis der pludselig kommer et arrangement, men skal 
vi alle ringe til en eller to på listen, så er det overkommeligt for alle. Mere 
om det på generalforsamlingen. 
Jeg ønsker jer alle et godt forår og jeg håber at i får luftet jeres køretøjer 
på mange gode turer  i år. 
Vi ses derude... 
 
Med venlig hilsen 
 
Henrik Bygholm 

Side 6 Side 3 

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

Kik forbi og hvil dine trætte ben på standen.  
Vi byder på en forfriskning til klubmedlemmerne. 

 
Vi ses i Aars! 



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 
 
 
Købes: Købes: Købes: Købes: Puch VZ50 / Flagskib. Henrik 98 64 33 30 
 
SælgesSælgesSælgesSælges: Original bagagebære til VW bobble. Kr. 400,-    
Poul 98 64 15 25 
 
Købes: Købes: Købes: Købes: Bilårbogen fra 1968 og bagud. Henrik 98 64 33 30 
 

Indryk gratis din annonce her!Indryk gratis din annonce her!Indryk gratis din annonce her!Indryk gratis din annonce her!    


