
    
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  
 

    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 
                        Jens LundJens LundJens LundJens Lund    
                        Pilevej 6 
      9620 Aalestrup 
      98641972 
 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 

2003200320032003    
    

OBS  OBS  OBS  OBS  ----        Klubaftnerne er ændret fra tirsdag til torsdag fra og med oktober!!Klubaftnerne er ændret fra tirsdag til torsdag fra og med oktober!!Klubaftnerne er ændret fra tirsdag til torsdag fra og med oktober!!Klubaftnerne er ændret fra tirsdag til torsdag fra og med oktober!! 
    
August:August:August:August:    
12. Klubaften: Køretur i området. Vi mødes hos Jens Kristensen i Klejtrup kl. 

19.00. Tilmelding til Jens på 98546202. Vi skal besøge Laurits Lauritsen i 
Klejtrup. 

24. Orienteringsløb. BEMÆRK!! BEMÆRK!! BEMÆRK!! BEMÆRK!! Datoen er ændret. Vi starter ved  
 Knaberscenen kl. kl. 14.00. . . . Tilmelding til Henrik på 98643330 senest den 
 22. August. 
 
September:September:September:September:    
3. Besøg på bryggeriet Hancock i Skive. Vi mødes kl. 18.50 ved bryggeriet. 
 Tilmelding til Henrik på 98 64 33 30. 
12. Klubaften: Køretur i området. Vi mødes hos Kaj Andersen, Aalestrup kl. 

19.00. Tilmelding til Kaj på 98641487. 
 
Oktober: Oktober: Oktober: Oktober:  
16. Klubaften på Knabergården. Medbring selv kaffe og brød. Kl. 19.00 
    
November:November:November:November:    
13. Klubaften på Knabergården. Medbring selv kaffe og brød. Kl. 19.00 
    
December:December:December:December:    
11. Klubaften på Knabergården.  Evnt. Julefrokost hvor vi bestiller en platte 
 eller smørrebrød. 
 
 
 
 

Kender du nogle arrangementer du syntes der skal med i oversigten,  
så kontakt redaktøren. 
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Forsidefoto: Besøg på Danmarks Cykelmuseum ved generalforsamlingen. 
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Så er der ikke så længe til at vi skal besøge bryggeriet Hancock i Skive. 
Jeg har været der en gang før og det er en spændende rundvisning de har. 

Vi starter med en rundvisning og lidt historie om bryggeriet. Efter rundvisnin-
gen besøger vi deres hyggelige kælder hvor vi bliver budt på nogle 

”smagsprøver”.  Om i vil smage deres gode sodavand eller deres mindst lige så 
gode øl er jo op til hver enkelt, men husk at skaffe chauffør til hjemturen hvis 

du er til humlen! 
Der er plads til 30 personer og jeg vil gerne have at i tilmeldertilmeldertilmeldertilmelder jer til mig jer til mig jer til mig jer til mig  

senest den 25. august på 98 64 33 30.senest den 25. august på 98 64 33 30.senest den 25. august på 98 64 33 30.senest den 25. august på 98 64 33 30.    
Vil du have fruen eller en kammerat med, så er de selvfølgelig velkommen. 

Skulle vi blive over max antal, så har medlemmer dog fortrinsret. 
 

Henrik 
    

Bjarne Pedersen stod for sæsonens første tur til Truckshow i Hornum.  
T-krydset ved Lerkenfeldt var samlingspunkt for Aalestrup/Gedsted folke-
ne og resten stødte til på pladsen. Bjarne havde lavet et fint stykke arbejde, så 
der var mødt mange medlemmer op. (tallet har jeg desværre ikke) 
Det var godt at der var så mange udstillere, for ellers havde pladsen været 
gabende tom de første par timer. 
Arrangørerne gav kaffe og brød, så 
det var  fint. Autofolkene har som 
regel plads nok, så bagagerummet 
så blev fyldt med campingstole og 
fruerne havde kaffe og kage 
med.MC folkene så sit snit til at lå-
ne dem lidt. Tak for det!. 
Alt i alt en fin tur med hyggeligt 
samvær og masser af snak. - Bruno 

Besøg på bryggeriet Hancock i Skive den 3. September.Besøg på bryggeriet Hancock i Skive den 3. September.Besøg på bryggeriet Hancock i Skive den 3. September.Besøg på bryggeriet Hancock i Skive den 3. September.    

Truckshow i Hornum den 17. Maj.Truckshow i Hornum den 17. Maj.Truckshow i Hornum den 17. Maj.Truckshow i Hornum den 17. Maj.    

Stumpemarked i Aars.Stumpemarked i Aars.Stumpemarked i Aars.Stumpemarked i Aars.    

Klubben havde for første gang stand på stumpemarked i Aars i år. Det må 
siges at være en stor succes. Vi fik en meget central plads lige midt i hallen 
og der var mange interesseret der kikkede forbi og beundrede de udstillede 
køretøjer. Kaj havde sin Wooler og Ariel med, Bruno sin BSA, Ib sin Chevro-
let 1916 og min BMW Isetta. Mange medlemmer kom også forbi og fik en 
sludder og en øl/vand. Vi håber at gentage det næste år. Tak til jer der gjor-
de det mulig at lave standen og tak til jer der besøgte os.  

Vi startede med en meget spændende rundvisning på museet af Agner Sven-
ningsen. Han fortalte levende om de mange spændende historier der gemmer 

sig bag effekterne. 
Der var mødt 11 medlemmer op. Det er en 1/3 af medlemmerne, så det var 

ganske tilfredsstillende. Formandens beretning blev godkendt og det samme 
blev Brunos regnskab. 

Der var indkommet 4 forslag, som alle blev godkendt. 
1. Klubaftnerne ændres fra tirsdag til torsdag. 
2. Klubstand på stumpemarked i Aars fortsætter. 
3. Rundringningsliste, så vi hurtig kan få en besked rundt. 
4. Løs Arrangementsoversigt med i bladet til at hænge på opslagstavlen. 

Jens Lund afløste Karsten Ingerslev som bestyrelsesmedlem.  

Referat fra generalforsamlingen.Referat fra generalforsamlingen.Referat fra generalforsamlingen.Referat fra generalforsamlingen.    



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

Vi er kommet gennem det meste af sommeren og forhåbentlig har mange 
af jer rullet nogle ture i sommervejret. Min egen Isetta har desværre væ-
ret i pit det meste af sommeren pga. en brækket ramme. Det må siges at 
være bad timing!. Nå, der kommer nok en sommer igen næste år… 
Vi har siden sidst haft generalforsamling og stand i Aars på stumpemar-
ked. Vi har også besøgt Jørgen i Farsø og haft stand ved Truckshowet i 
Hornum.  Flere gode oplevelser venter forude, så mød op og få nogle gode 
oplevelser. Næste klubaften er hos Jens i Klejtrup og han har lavet en tur 
hvor vi skal besøge Laurits Lauritsen i Klejtrup. Det skal nok blive meget 
spændende. 
Kaj har også noget i støbeskeen til september, så mød op, det er sjovere at 
deltage, end at læse om det bagefter! 
Jeg har desværre været nødt til at ændre datoen for vores orienterings-
løb til søndag den 24. August. Husk tilmelding!!  
Husk at det er den 3. September at vi skal besøge Hancock. Der er til-
melding til mig senest den 28. August. 
Jeg har nu fået lavet en rundringningsliste som jeg har vedlagt bladet. 
Jeg har også vedlagt en løs arrangementsoversigt som i kan sætte op på 
opslagstavlen.  På generalforsamlingen besluttede vi at ændre vores 
klubaftner fra den 2. Tirsdag i hver måned til den 2. Torsdag i stedet. Det 
gælder fra og med oktober. 
Jeg har overvejet at lave en liste over dem af jer der er interesseret i at 
køre til bryllupper , konfirmationer og andre festlige lejligheder. Er du 
interesseret så kontakt mig venligst.  Der er af og til nogle der spørger 
efter nogle specielle biler og motorcykler og så er det rart at vide hvem 
der kan være interesseret. 
Husk at følge med på vores hjemmeside. Der bliver aktuelle arrange-
menter og aflysninger straks opdateret lige så snart jeg ved det. 
Adressen er: www. http\\classic.info-side.dk  
 
Vi ses derude... 
 
Med venlig hilsen 
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Køretur hos Jørgen den 10. Juni.Køretur hos Jørgen den 10. Juni.Køretur hos Jørgen den 10. Juni.Køretur hos Jørgen den 10. Juni.    

Deltag i Hvilsom Kulturnat den 19. September.Deltag i Hvilsom Kulturnat den 19. September.Deltag i Hvilsom Kulturnat den 19. September.Deltag i Hvilsom Kulturnat den 19. September.    

I forbindelse med Kulturnatten har Hvilsom Sølaug et arrangement om-
kring søen. 
Klubben er blevet kontaktet for at høre om nogle vil stille op og udstille-
nogle køretøjer fredag den 19. September fra kl. 22.00 til omkring mid-
nat. 
Er du interesseret så kontakt mig venligst snarest, så jeg kan få meldt ud 
om vi kommer. 
 
Henrik 

Jørgen havde inviteret os til Farsø og vi var 11 køretøjer og 15 personer der 
fandt vej. Det var igen MC folket der brillerede med fleste fremmødte, til 
trods for vejret. Jørgen havde lavet en virkelig flot tur. Jeg ved faktisk 
ikke rigtig hvor vi var henne, det var kun da vi kom til Gatten jeg var no-
genlunde klar over hvor vi var.  Bagefter hyggede vi os i udestuen med 
lidt godt til maven. På hjemvejen måtte Jens Lund lige ligge hans Tri-
umph lidt på siden, ja lidt og lidt… den var jo næsten vendt helt på hove-
det - Kaj måtte til sidst sponserer nogle dråber så Jens kunne komme helt 
hjem. Tak til Jørgen for en god aften. 
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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 
 
Sælges: Sælges: Sælges: Sælges: Diverse værkstedsbøger. Mange spændende bilmodeller fra 
60´erne. 14 stk. sælges samlet for kr. 1200,- 
En hel kasse med nye DODUCO platiner . Mange forskellige. Mange 
nye tændrør.  Erik 98544014 

 

Indryk din gratis annonce her! 


