
Vi har fået lavet Polo T-shirts og trøjer med vores loge på.  De er sorte med hvid tryk - og er i den 
bedste kvalitet vi kunne skaffe.  Trøjen koster kr. 145,- og T-shirten kr. 112,- 
Trøjerne kan købes hos Jens Lund: 98641972 

  

    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    hannesbo@e-mail.dk 
 
                        Jens LundJens LundJens LundJens Lund    
                        Pilevej 6 
      9620 Aalestrup 
      98641972 
 Klubbladet ”Tændrøret”Klubbladet ”Tændrøret”Klubbladet ”Tændrøret”Klubbladet ”Tændrøret”    
”Tændrøret” udkommer 3-4  gange om året, alt efter behov.  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 
    

OBS… ændret til onsdag aften...OBSOBS… ændret til onsdag aften...OBSOBS… ændret til onsdag aften...OBSOBS… ændret til onsdag aften...OBS    
Januar:Januar:Januar:Januar:    
12.        Klubaften på Knabergården. 19.00-21.45. Medbring kaffe mv.    
Februar:Februar:Februar:Februar:    
9.  Klubaften på Knabergården. 19.00-21.45. Medbring kaffe mv. 
Marts:Marts:Marts:Marts:    
9.  Klubaften på Knabergården. 19.00-21.45. Medbring kaffe mv.    
April:April:April:April:    
13.  Klubaften på Knabergården. 19.00-21.45. Medbring kaffe mv.    
Maj:Maj:Maj:Maj:    
11.  Generalforsamling.  Twinheat i Gedsted har inviteret. 
 

Hvis der er nogle der gerne vil arrangerer en køretur til sommer, Hvis der er nogle der gerne vil arrangerer en køretur til sommer, Hvis der er nogle der gerne vil arrangerer en køretur til sommer, Hvis der er nogle der gerne vil arrangerer en køretur til sommer,     
vil jeg gerne høre fra jer snarest.vil jeg gerne høre fra jer snarest.vil jeg gerne høre fra jer snarest.vil jeg gerne høre fra jer snarest.    

 
Henrik 

Side 2 Side 7 

Forsidefoto: Klubbens stand på stumpemarked i Aars. 

Klubtrøjer 
Fælleskørsel til Stumpemarked. 

Jens Lund er ved at finde ud af hvad det koster at få en fælles bus til  
stumpemarked i Herning til foråret. 
Hvis der er nogen der er interesseret i at være med, så kontakt Jens Lund. 
Det er selvfølgelig ikke bindende, men det vil være rart at vide om der er  
noget der skal arbejdes videre med. 
Jens kan træffes på 98641972. 
 
Henrik 



Side 4 Side 5 

Grethe Haubro inviterede klubben til en festlig eftermiddag - hemmeligt. Ove 
måtte ikke vide noget, og jeg tror ikke 
Ove lugtede lunten. 
Ta'selv bord, fadøl og levende musik, jo 
vi var kommet til fest og maden var i 
top. 
Fabrikken havde vist fået den helt store 
tur, der var MEGET ryddeligt overalt. 
Klubben luftede sine nyindkøbte T-
shirt ved samme lejlighed. Det så slet ikke så ringe ud endda! 

Tak til Ove og Grethe for en fin eftermid-
dag. 
P.S. Jørgen Krogh, hvor fan... blev han af... ? 

Bruno   

Der mødte 12 personer op og turen gik først 
til Boldrup og videre til Stenild, Hvilsom, 
Hvam og tilbage til Aalestrup. 
Vi tabte jo en mand undervejs,  da Leif 
Holms tændspole tabte gnisten, men 
”Østerbølle Autohjælp” var straks på plet-
ten med en ny tændspole, så vi endte alle 
samlet igen hos Jens. 
Vi drak kaffe i haven og nød det gode vejr. 
Værten viste stolt hans nye tilbygning til 
værkstedet frem til de fremmødte. 
 

Jubilæum & 50 års fødselsdagJubilæum & 50 års fødselsdagJubilæum & 50 års fødselsdagJubilæum & 50 års fødselsdag    Køretur hos Bruno Rasmussen den 9. September.Køretur hos Bruno Rasmussen den 9. September.Køretur hos Bruno Rasmussen den 9. September.Køretur hos Bruno Rasmussen den 9. September.    

Vi mødte op hos Bruno, som havde dækket fint op i garagen. Værten havde selv 
bagt kage til lejligheden.  Der mødte en 15-17 personer op og vi hyggede os i 
garagen med hans flotte BSA og hans Vespaprojekt. 
 Jens Lund mødte op på en sprit ny Triumph Bonneville 800ccm. Han var nær 
blevet ekskluderet af klubben på grund af den flotte maskine…. misundelse er nu 
en nu grim ting! 
Vi kørte en tur i den vestlige del af kom-
munen, og lige inden vi kom tilbage til 
Aalestrup, måtte Kaj lige kontrollerer 
om hanen til reservetanken virkede! 
Det gjorde den heldigvis, så han tog en 
genvej hjem til Bruno. De sidste dråber 
skulle åbenbart bruges inden den skulle 
i stalden… 

Køretur hos Jens Lund i Aalestrup den 10. juniKøretur hos Jens Lund i Aalestrup den 10. juniKøretur hos Jens Lund i Aalestrup den 10. juniKøretur hos Jens Lund i Aalestrup den 10. juni    

Jeg fulgtes med Bruno og Kaj til Haubro.  Vi så Leifs MG-motorprojekt der lå 
adskilt på borde. Det så ret imponerende ud med alle de stumper. Der var orden 
i sagerne!. 
Vi kørte en god lang tur med første hold i Vildsted. Her ville Jørgen igen ikke 
med videre! Af en eller anden årsag, mente han ar hans Victoria skulle blive stå-
ende i Vildsted, for så kunne han køre resten af turen med mig i Isettaen. Det var 

nok lyden af BMW motoren der 
lokkede ham…. 
Vi havde en god tur og hjemme 
igen blev der godt sørget for os. 
Der var kaffe og hjemmebagt 
brød i lange baner. Tak for en flot 
tur og en god aften. 
 
Henrik 

Køretur hos Leif Holm den 12. august.Køretur hos Leif Holm den 12. august.Køretur hos Leif Holm den 12. august.Køretur hos Leif Holm den 12. august.    



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

Så blev det endelig tid for  et blad. Det har mildest talt været noget sløjt i 
år med bladet. Det beklager jeg meget, men jeg har været spændt tem-
melig hård op af forskellige årsager, så desværre er det gået som det er 
gået. Det skal jeg nok gøre bedre fremover. I har til gengældt sluppet for 
at betale kontingent for i år. Vi er i bestyrelsen enig om, at der ikke op-
kræves kontingent for i år. Vi begynder i stedet at følge kalenderåret og 
medsender derfor et girokort der skal betales til Januar og gælder for 
2005. 
Vores Generalforsamling den 13. Maj, holdt vi på Gedsted Autoophug. 
Det var en meget interessant rundvisning Allan Aagesen gav os. Efter 
rundvisningen var der generalforsamling. Desværre mødte der kun 8 
personer op.  Fra generalforsamling skal jeg hermed give en ”røvfuld” til 
klubbens medlemmer, for det dårlige fremmøde.  
Vi havde et rigtig godt fremmøde på vores stand på stumpemarked i 
Aars. Der var dejlig at så mange medlemmer kom forbi og fik en tår øl og 
vand. Jens Lund har fået T-shirts og trøjer med klublogo, men det kan i 
læse mere om på side 2.  
Hjemmesiden har jeg -  som sædvanlig - ikke fået lavet mere ved. Det 
kniber med tiden, så jeg vil meget gerne hvis én af jer kan overtage den. 
Det har åbenbart glippet med at få blad ud til et par stykker. Det bekla-
ger vi og håber at det ikke sker igen. Skulle det ske eller der er andet, så 
slå på tråden så vi kan blive klar over at der er noget galt. 
Har i ikke nogle forslag til nogle aktiviteter vi kan lave? 
Jeg vil gerne høre fra jer, hvis i går rundt med en ide til hvad vi kunne 
køre ud og se eller besøge. Jeg vil meget gerne have at i kontakter mig, 
hvis i vil lave en køretur eller lignende. Vi har endnu ikke noget i kalen-
deren til sommer, så kom ud af busken... 
Vi er i bestyrelsen blevet enige om at vi flytter klubaftnerne til onsdag onsdag onsdag onsdag 
aftenaftenaftenaften i stedet for torsdag aften fra nytår. 
 
 
Med venlig hilsen 
Henrik Bygholm 
 

Side 6 Side 3 

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

Køretur hos Tommy Schacksen den 27. Maj.Køretur hos Tommy Schacksen den 27. Maj.Køretur hos Tommy Schacksen den 27. Maj.Køretur hos Tommy Schacksen den 27. Maj.    

Vi var 12 der ville en tur til Skals den 
”sommeraften”. Vi startede med at kon-
troll...øhhh...se han garage/værksted in-
den vi kørte en tur i området. Det var en 
rigtig godt tur omkring fjorden, men der 
var hundekoldt. Ib lignede en eskimo da 
han sad der i den åbne bil godt pakket 
ind. Motorcyklisterne fik drukket en del 
kaffe for at holde varmen. 
Efter køreturen fik vi kaffe og hjemme-
bagte boller. Vi havde trods kulden en 
rigtig god aften i Skals. Tak for en god 
oplevelse. 
 
Bruno 

Vi havde igen i år den bedste plads i hallen. Vi syntes selv at vi havde 
fået lavet en ganske god stand, og det var der også mange andre der 
mente, for der var rigtig mange forbi og kikke på vores køretøjer. Der var 
mange  medlemmer der kom forbi og fik en forfriskning. Vi fik også nogle 
nye medlemmer, så velkommen til dem! 
Vi havde en god dag og fik mange spændende historier og også nogle 
gode kontakter den dag. 
 
Henrik 



Side 8 

Købes: Købes: Købes: Købes: Reservedele til Skyoln fra 1954. Henrik -  98643330 
Sælges: Sælges: Sælges: Sælges: Triumph Bonneville. 750ccm årgang 1980.  Jens Lund - 986419 
72 
Sælges: Sælges: Sælges: Sælges: MGB 1963. Jens Lund -  98 64 19 72 
Købes: Købes: Købes: Købes: Forskærme til Opel Rekord C/ Comandore B + andre stumper. 
Henrik -  986433 30 
Købes:  Købes:  Købes:  Købes:  Instruktionsbog til Vespa 150 1956. Bruno - 98641209 
Sælges: Sælges: Sælges: Sælges: BMW R25/3  250ccm 1955. Flot stand. Jørgen Krogh - 
98632171 
Sælges: Sælges: Sælges: Sælges: Victoria Capri. KR26 sport. 250ccm.  1954. Flot stand. Jørgen 
Krogh - 98632171 


