
Husk! Husk! Husk! Husk!   
Sensommertræffet ved 
Rindsholm kro den 28. 
August, fra kl. 11 til 16.  

Skal vi følges?  
 Så kontakt Henrik på  
98 64 33 30 eller  

40 19 25 92. 

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 
       lundjens@yahoo.dk 
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:   www.aalestrupclassic.dk 
Kontingent:Kontingent:Kontingent:Kontingent:    
Kontingentet er fastsat til kr. 150,- pr. år. Beløbet betales forud på giro i januar. 

ArrangementsoversigtArrangementsoversigtArrangementsoversigtArrangementsoversigt    
August:August:August:August: 
3.  Besøg på Fur Bryghus. Vi mødes i Hvalpsund kl. 17.45 og rundvisningen 
 på Fur starter kl. 19.00. 
 Det koster kr. 75,- at deltage i rundvisningen og det er inkl. 2 øl/vand. 
 Derefter kører vi en tur og ser øen, inden vi drager mod fastlandet igen. 
 Der er plads til 35 personer, så tilmelding er nødvendig. Tilmelding og 
 mere information til Henrik på 98 64 33 30. 
9.  Køretur ved Jørgen Krogh, Farsø. Kl. 19.00 Jørgen er vært med kaffe og 
 brød. Tilmelding til Jørgen på: 98632171 
12. Tvillum-Scanbirk Klassisk Show 2005. Tange Sø Veteranklub inviterer os 

med til at komme og deltage i udstillingen ved Fåremarked i Fårvang.  
 Tilmelding til Henrik på 9864330. Se vedlagte seddel. 
28.  Sensommertræf ved Rindsholm Kro. Fra kl. 11.00 til 16.00. Se mere på deres 
 hjemmeside. 
September:September:September:September: 
13.  Garagemøde hos Kaj Andersen, Aalestrup kl. 19.00  Køretur hvis vejret 
 tillader det.  Kaj er vært ved kaffe og brød. Tilmelding på:  98641487 
Oktober:Oktober:Oktober:Oktober:    
12.    Klubaften: Besøg hos Lauritz Lauritzen i Klejtrup. Tilmelding til  
 Jens Christensen på 98546202 
15-16. Bilmesse, Veteranudstilling & Stumpe-& kræmmermarked i Fredericia. 
November:November:November:November: 
5.  Stumpe-/kræmmermarked i Herning. 

Side 2 Side 7 

Forsidefoto: Ib´s Austin Healey og Brunos BSA B31 

KlubtrøjerKlubtrøjerKlubtrøjerKlubtrøjer    

Sensommertræf i RindsholmSensommertræf i RindsholmSensommertræf i RindsholmSensommertræf i Rindsholm 



Side 4 Side 5 

I anledning af byfesten i Gedsted, var klubben blevet inviteret til at udstille vo-
res køretøjer ved hallen. Der var et flot fremmøde og der var mange sommer-
klædte tilskuere og beundre køretøjerne. 
Der blev snakket og spurgt meget og det var en hyggelig eftermiddag i Ged-
sted. Vi må håbe at det bliver gentaget! 

Hele dagen var der regnvejr og det så ud til at vi ville 
få en våd aften hos Jens. Det gjorde desværre, at der 
ikke var så mange fremmødte, men vi blev dog trods 
alt 11 personer. Bruno og Jens Lund tog dog køreturen  
sammen med Henrik i han ”nye” Multipla. ( mon de er 
ved at blive nogle tøsedrenge? ) Vejret var heldigvis 
godt og vi fik en flot tur, hvor vi var langt omkring. Vi 
var bl.a. i Tjele, Ørum og Ø-bakker. Heidi der kørte i 
Isettaen, havde nogle problemer med koblingen, men 
det blev ordnet - af to omgange! 
Heidi var meget tæt på en ulykke, da en bilist overhalede da vi svingede til 

venstre - det kunne have gået 
rigtig galt, men vi slap med 
skrækken.  
I Ø-bakker gjorde vi holdt og 
fik en øl/vand, inde turen gik 
hjem til kaffe og brød. Tak til 
Jens for en god aften. 

Veteranudstilling i Gedsted den 25. Juni.Veteranudstilling i Gedsted den 25. Juni.Veteranudstilling i Gedsted den 25. Juni.Veteranudstilling i Gedsted den 25. Juni.    Generalforsamling hos Twinheat den 25. majGeneralforsamling hos Twinheat den 25. majGeneralforsamling hos Twinheat den 25. majGeneralforsamling hos Twinheat den 25. maj    
Inden generalforsamlingen førte Bjarne an 
på køreturen, hvor vi bl.a. besøgte Hvalp-
sund. Derefter fik vi en rundvisning på virk-
somheden, hvor vi så de imponerende sto-
kerfyr fra Twinheat. 
På generalforsamlingen, hvor der  var frem-
mødt ca.  20 personer, blev formandens be-
retning og regnskabet godkendt. Den sid-
dende bestyrelse blev genvalgt. 
Der blev stille forslag om at lave et årlig til-
bagevenden arrangement, hvor vi indbyder 
andre klubber.  Forslag til hvad det skal væ-
re, ønskes. 
Tak til Bjarne for turen og tak til Hans for at 
ligge lokaler til - og tak for kaffe og brød! 

Køretur hos Jens Christensen i Klejtrup den 5. juliKøretur hos Jens Christensen i Klejtrup den 5. juliKøretur hos Jens Christensen i Klejtrup den 5. juliKøretur hos Jens Christensen i Klejtrup den 5. juli    

Vi mødte kl. 19.00 ved Leoka, og kørte en tur til Tostrup , Skinnerup , Fjelsø , 
Ålestrup og tilbage til Leoka. En tur på ca. 25 km. 
Efter turen fik vi en grundig gennemgang i produktionen af Ove Haubro, og der 
blev selvfølgelig stillet mange spørgsmål. Der var indkaldt en mand fra produk-
tionen til at starte svejserobotten op, og dem der havde lyst, blev udstyret med 
svejseskærm,  så man kunne se den arbejde på tæt hold. Det var virkelig flot. 
Efter rundvisningen var der dækket bord i kantinen med kaffe, og Grethe havde 
bagt flere slags kage i dagens anledning. 
Virkelig flot arrangement. De var et flot fremmøde på ca. 20 personer. 

Køretur hos Ove Haubro den 8. juniKøretur hos Ove Haubro den 8. juniKøretur hos Ove Haubro den 8. juniKøretur hos Ove Haubro den 8. juni    



Nyt fra formanden!Nyt fra formanden!Nyt fra formanden!Nyt fra formanden!    
Så er ferien over os og der er mulighed for at lufte vores køretøjer i som-
merlandet. I klubben har vi allerede været til en del arrangementer og 
der venter flere forud. I august er der ikke mindre end 4 arrangementer i 
kalenderen vi kan deldage i. Jeg håber at I vil møde op, så vi kan blive 
godt repræsenteret. 
Vi startede sæsonen med generalforsamlingen den 25. Maj hos Twinheat 
i Gedsted, hvor Bjarne havde arrangeret en køretur inden. Vi har også 
være på besøg hos Ove Haubro den 8. Juni, hvor han viste rundt på Leo-
ka efter køreturen. Vi har udstillet vores køretøjer ved byfesten i Gedsted 
den 25. Juni og vi har været i Klejtrup og besøge Jens den 5. Juli. 
For mit eget vedkommende har jeg også været i Møgeltønder, til lands-
træf med min BMW Isetta i Kr. Himmelfartsferien. Der kom jeg til at kø-
be 2 stk. Fiat 600 Multipla fra 1958 og 1964. De stod i Sverige, så jeg 
måtte en tur til træf i Trollhättan efter dem. Den ene ruller jeg rundt i 
hver dag og den anden har jeg sat til salg. 
Det næste arrangement er den 3. August, hvor vi skal til Fur. Vi skal bl.a. 
besøge Fur Bryghus. Den 9. August er det Jørgen i Farsø der inviterer os. 
Den 12. August er vi inviteret til udstilling hos Tvillum-Scanbirk i Får-
vang. Den 28.  August er der sensommertræf ved Rindsholm kro og den 
13. September skal vi  besøge Kaj i Aalestrup   og endelig skal vi besøge 
Lauritz i Klejtrup den 12. Oktober    - så der er nok at køre til. Jeg håber at I 
vil møde op og støtte op om det arbejde arrangørerne laver for os. Som 
altid, vil jeg indtrængende opfordre til at I sender nogle billeder, histori-
er eller referater ind til bladet/hjemmesiden. Når det stort set kun er mig 
der skriver, bliver det hurtig noget ensformig! 
Vores hjemmeside er altid opdateret og der kan I følge med i det sidste 
nye. Jeg vil også gerne have jeres e-mail adresser, hvis I vil modtage en 
mail med nyheder. 
Jeg håber at vi mødes i sommerlandet og 
jeg vil ønske jer alle en rigtig god ferie og 
fortsat god sommer. 
 
Med venlig hilsen 
Henrik Bygholm 
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Invitation til besøg på Fur bryghus.Invitation til besøg på Fur bryghus.Invitation til besøg på Fur bryghus.Invitation til besøg på Fur bryghus.    

Indbydelse fra Tange Sø VeteranklubIndbydelse fra Tange Sø VeteranklubIndbydelse fra Tange Sø VeteranklubIndbydelse fra Tange Sø Veteranklub    

Tange Sø Veteranklub har inviteret os til at deltage i Tvillum-Scanbirk 
Klassisk Show 2005 i Fårvang den 12. August. Fra 17.00 til 21.00.  
Tilmelding til Henrik på 98643330, så vi kan give besked om hvor  
mange vi kommer. 
Jeg håber at I vil deltage, det bliver sikkert en god og spændende ople-
velse! 
Jeg har vedlagt invitationen som løsblad i bladet.  

Onsdag den 3. August skal vi en tur til Fur, hvor vi bl.a. skal besøge deres 
nye flotte bryghus. Vi mødes i Hvalpsund kl. 17.45 og køre så samlet til 
færgen til Fur. Her kan vi så mødes med dem der kommer over Skive. 
Vi følges så ad de små veje til bryghuset og bagefter tager  vi en rundtur 
på øen.  
Det koster kr. 75,- pr. person for rundvisningen og det er inkl. 2 øl eller 
vand.  
Der er en begrænsning på ca. 35 personer, så tilmelding til Henrik er 
nødvendig og gerne i god tid, af hensyn til bestillingen. 
Journalist og fotograf, Steen Søndergaard fra Ugeavisen, deltager og la-
ver en lille historie om vores tur. 
Jeg håber at I møder talstærkt frem og at vi får en hyggelig aften på Fur. 



Side 8 

Sælges: Sælges: Sælges: Sælges: Fiat 600 Multipla 1958. Restaureringsprojekt.  
Henrik 98643330 
Sælges: Sælges: Sælges: Sælges: MGB 1963. Jens Lund -  98 64 19 72 
Sælges: Sælges: Sælges: Sælges: Victoria Capri. KR26 sport. 250 ccm.  1954. Flot og velkørende. 
Jørgen - 98632171 
Sælges: Sælges: Sælges: Sælges: Dele til VW, Ford og Mercedes fra først i 60 erne, sælges/byttes 
med dele til Volvo lastbil eller 164 personvogn. Ove - 98 64 56 20  
Sælges: Sælges: Sælges: Sælges: BMW R60 1955. Flot og velkørende. Villy - 98645294 
Sælges: Sælges: Sælges: Sælges: Mercedes 280 SL 1969. En flot og velholdt vogn!.  
Arne - 98645276 
 
Købes: Købes: Købes: Købes: Volvo 544 / 444.  Jørgen Krogh - 98632171 
Købes: Købes: Købes: Købes: Reservedele til Rekord C. Henrik -  986433 30 
Købes: Købes: Købes: Købes: Reservedele til Skyoln knallert. Henrik -  98643330 
Købes:  Købes:  Købes:  Købes:  Instruktionsbog til Vespa 150 1956. Bruno - 98641209 
Købes: Købes: Købes: Købes: Dele til Fiat 600 og Multipla 600. Henrik 98643330 
Købes: Købes: Købes: Købes: Trailer. Lille -  gerne bagagetrailer.  Henrik - 98643330 
 

Se annoncerne med billede på hjemmesiden:Se annoncerne med billede på hjemmesiden:Se annoncerne med billede på hjemmesiden:Se annoncerne med billede på hjemmesiden:    
www.aalestrupclassic.dkwww.aalestrupclassic.dkwww.aalestrupclassic.dkwww.aalestrupclassic.dk    

Foto fra vores ture.Foto fra vores ture.Foto fra vores ture.Foto fra vores ture.    
Er du interesseret i en CD med digitalfoto fra vores ture, så kan den  
købes til kr. 20,- + porto hos  redaktøren. 


