
 Aalestrup 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, køretøjer der 
er mindst 25 år gammel. 
Klubben har klublokale på Vandværksvej 4a i Aalestrup. 
 

Bestyrelse: 
Henrik Bygholm, Formand & redaktør    Bruno Rasmussen,  Kasser  

Engparken 45 , 9620 Aalestrup   Engparken 41, 9620 Aalestrup 

9864 33 30 / classic@post.tele.dk   24 85 45 06 

       hannesbo@e-mail.dk 

Jens Lund 

Pilevej 6, 9620 Aalestrup 

98641972 / lundjens@yahoo.dk 

       

Klubbladet ”Tændrøret” 

”Tændrøret” udkommer 3-4  gange om året, alt efter behov.  Historier og billeder modta-
ger redaktøren meget gerne. Vil du sælge eller købe, er der også mulighed for at indrykke 
en gratis annonce i klubbladet  
Hjemmeside:   www.aalestrupclassic.dk - Webmaster: Henrik Bygholm 

Kontingent: Kontingentet er  fastsat til kr . 150,- pr. år. Beløbet betales forud pr. 1. Ja-
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Køb & salg 

Købes:  
Instruktionsbog til Vespa 150 - 1956. Bruno 24 85 45 06 

 

Sidespejl til Fiat 600/multipla. Henr ik 98 64 33 30 

 

Udstyr til værkstedsgrav. Henr ik 40 19 25 92 

 

Sælges:  
Victoria Capr i. KR26 spor t. 250 ccm 1954. Flot stand. Jørgen 
Krogh - 98632171 

 

BMW R60 1955. Velholdt og velkørende. Villy - 98 64 52 94 

 

Dele fra VW, Ford og Mercedes fra først i 60érne. Sælges/byttes 
med dele til Volvo lastbil eller Volvo 164. Ove 98 64 56 20 

 

DVD med 400 fotos fra de ture vi har  været på med klubben. Li-
ge til at sætte i DVD-afspileren. Kr. 25,- Henrik 98 64 33 30 

 

Se mere på:  

www.aalestrupclassic.dk 

 

Klubben har 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: 98 64 19 72 - eller i klublokalet.    



Besøg hos Diana Lys i Højslev den. 27. april 
Arne Bach har arrangeret et besøg hos Diana Lys i Højslev. 

Vi skal være der kl. 19.00 og for dem der har mulighed for det,  
er der fælles afgang fra Enghavevej 20 i Gedsted kl. 18.30. 

Vi skal se Gerts flotte veteransamling og der er mulighed for at købe lys. 
Efter besøget er der kaffe hos Arne igen. Tilmelding til Arne på 98645275 

af hensyn til kaffen. 
 

Stumpemarked i Aars den 6. maj 
Klubben har igen stand på stumpemarked i Aars. Vi udstiller nogle køretø-
jer og har selvfølgelig kaffe, øl og vand til trængende klubmedlemmer.  

Kig forbi og få en hyggelig dag! 
 

Generalforsamling den 10. Maj 
I år afholder vi generalforsamlingen i Farsø hos Danilift, Søndergade 34  

kl. 19.00. Der vil være en lille køretur inden rundvisningen og  
generalforsamlingen. Af hensyn til kaffe og brød vil jeg gerne have  

tilmelding på 40 19 25 92. 
 

Køretur til Silkeborg den 21. Maj 
Lars og Tommy inviterer på en fælles køretur til Silkeborg. 

Vi mødes på parkeringspladsen hos Dreisler i Viborg kl. 9.15-9.30.  
Derefter følges vi til Silkeborg og videre til Sejs, hvor vi holder middags-
pause. Der vil vi være ca. kl.11.00. Der er en lille strand og et dejligt områ-

de at slappe af i. Afgang fra rastepladsen ca. kl. 14.00. 
Vores eftermiddagskaffe får vi på Rindsholm Kro ca. kl. 15-15.30. 

Herefter tilbage til Parkeringspladsen ved Dreisler. 
 Det bliver en heldagstur, men det er en utrolig flot tur, som vi sikkert vil 

huske tilbage på længe! 
Tilmelding til Tommy på 86 69 46 79. 

 

Optog til Knaberfesten den 28. maj 
Traditionen tro er der optog i forbindelse med Knaberfesten i Aalestrup og 
i år er vi blevet inviteret til at deltage. Vi skal deltage i optoget og efterføl-
gende udstille på dyreskuepladsen. Man kan godt deltage i udstillingen 

uden at køre med i optoget. Der er gratis spisning for deltagerne. 
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Klublokaler 
Som det er mange af jer bekendt, har vi fået 
godt gang i vores klublokaler. 
Der har stort set været fuld hus til hver klub-
aften siden vi har fået det. 
Det første lokale var alt for lille, så det blev 
udvidet til det dobbelte.  
Det gør at vi nu har plads til ca. 25 personer, 
så det går lige. Jeg arbejder dog på endnu et 
rum med plads til små 100 personer, så skulle 
vi være på den sikre side i nogle år! 
Det sidste store lokale er selvfølgelig ikke 

klublokale, men kan bruges hvis det 
kniber med pladsen. 
Der er pænt nymalet i lokalerne - eller 
er ved at blive det - og det ser efterhån-
den ganske nydelig ud. Flere medlem-
mer er kommet med møbler til lokaler-
ne, så det ser også godt ud. En stor tak 
herfra for jeres bidrag! 
Nu mangler vi lidt til væggene, så vi 
kan få lidt stemning og ”nostalgi” fyldt 
i lokalerne.  

Hvis I har nogle emaljeskilte, emblemer, 
kølefigurer, plakater eller lignende som 
klubben kan låne, så giv mig venligst be-
sked. Jeg har bl.a. en plan om at lave en 
væg fyldt med emblemer fra gamle køretø-
jer og en hylde med kølerfigurer. 
 

At vi har fået vores eget tilholdssted har 
virkelig givet klubben af tiltrængt løft i vin-
termånederne. Før var der stort set ingen til 
klubaftnerne og nu er der fyldt op. Snakken 

går livligt over bordet og der bliver udvekslet mange historier og gode råd i 
løbet af aftenen. Vi har indført at der er gratis kaffe, så kaffemaskinerne ar-
bejder på højtryk ude i køkkenet, mens snakken går.         Henrik  
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Veterantræf i Bjerregrav den 3. Juni. 

Aalestrup Classic-træf den 18. Juni 
Som et nyt tiltag i klubben, laver vi et træf for klassiske og veterankøretø-
jer. Vi har inviteret andre klubber og alle kan deltage uanset om man er 
medlem af en klub eller ej. Kende du nogle der kan være interesseret, så 

inviter dem - Det er selvfølgelig gratis at deltage! 
Vi har fået spærret et par parkeringspladser af til køretøjerne og på  

klubbens områder er der siddepladser og mulighed for mad og drikke. 
Der er nogle meget originale præmier til køretøjer i tre kategorier. Det er 

publikum der stemmer om hvilke køretøjer de syntes er ”bedst”. 
Der er også stumpemarked, så tag meget gerne nogle stumper med som 

du kan undvære. 
Det kan jo være lidt svært at få skudt noget nyt i gang, så vi håber at rigtig 
mange møder op til en hyggelig dag og forhåbentlig er med til at gøre det 

til en årlig tilbagevendende begivenhed. 
Tilmelding gerne så tidlig så mulig på 40 19 25 92 

Power Big Meet den 7-9 juli 2005 

Lidt forsinket får I nu en lille beretning om turen til Power Big Meet 
i Västerås i Sverige, som holdes hvert år den første weekend i juli. 
Min gamle far, min yngste datter og jeg har alle en stor interesse i 
klassiske amerikanske biler, dvs. de store dollargrin fra 50'erne og 
60'erne. Så vi havde besluttet at tage en tur til Power Big Meet, hvor 
alt hvad der kan kravle og gå af amerikanske biler fra Sverige mø-
des. Det er dog ikke kun svenske biler der ses, der er mange biler fra 
næsten hele Europa, som har taget turen til Västerås, i alt er der ca. 
10.000 biler - alle amerikanske. 
Vi havde på forhånd reserveret værelser i en bed&breakfast ca. 20 
km fra stedet for Power Big Meet, alt nærmere var optaget. Og nat-
ten mellem torsdag og fredag tog vi færgen fra Frederikshavn, og 
kørte turen op gennem Sverige i de tidlige morgentimer. Ved mid-
dagstid var vi indlogeret på vores værelser og klar til vores første 

besøg på træffet. Og det var overvældende, allerede inden vi nåede stedet mødte vi adskille 
store amerikanerbiler, som lige var ude at blive luftet. Selve pladsen var enorm og fyldt med 
biler, desuden var de ca. 4 km salgsboder med alt i nye og brugte dele. Der var fine restaurede 
biler, der var raggar-biler, der var hot-rods og meget mere. Mange mærkeklubber havde deres 
egne områder på pladsen, så hvis man var interesseret i Camaro, Corvette, Mustang osv. var 
det enkelt at få sin lyst styret. Fredag og lørdag aften var der cruise igennem Västerås, hvor 
man kunne sidde lige så stille i et par timer og se den ene amerikaner bil efter den anden køre 
forbi. 
På pladsen var også en are-
na, hvor biler i forskellige 
kategorier blev bedømt. 
Mest bemærkelsesværdigt 
var en svensker som havde 
brugt 3 år og 15.000 timer 
på et restaurere 5 stk. 1958 
Cadillac convertibles - og 
konen vidste ikke noget, før 
han stillede på pladsen med 
bilerne! 
Det kan absolut anbefales, 
at tage turen til Sverige, 
hvis man har interesse i de 
gamle amerikanere, over-
natning kan ske på tætved 
liggende campingplads, 
hotel i Västerås eller en af de mange bed&breakfast i omegnen. Bestil i god tid. 
 
Finn Frederiksen 
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Gedeskægsfest i Gedsted den 24. Juni. 
Vi gjorde åbenbart så godt et indtryk i Gedsted sidste år, at de gerne vil se os 

igen i år. Der er udstilling ved hallen fra kl. 11.00 

Tilmelding til Bjarne Pedersen på 98 64 54 27. 
 

Køretur fra Gedsted den 9. August. 
Bjarne og Hans inviterer på køretur i Gedsted og omegn. Efter køreturen er der 

kaffe på Twin-Heat. Tilmelding til Bjarne på 98 64 54 27. 
 

Besøg på ”Kalumgaarden” i Brønderslev den 20. August 
Her er der muligheder for hele familien. Det er en gård hvor alle bygningerne 

er fyldt på med alt lige fra traktorer til dukker. Der er veteranbiler, -
motorcykler, -knallerter, petroleumsmotorer, cykler, radioer, legetøj, dukker 

og meget mere - det er næsten kun fantasien der sætter grænser! 
Vi startet fra klubhuset kl. 10.00 og holder frokost undervejs. 

Tilmelding på 40 19 25 92. 
 

Sensommertræf på Rindsholm Kro den 27.  August. 
Traditionen tro er der igen sensommertræf ved Rindsholm Kro. Det plejer at 

være en ganske stor oplevelse at se de mange flotte køretøjer. Skal vi følges, så 
tilmeld dig til Henrik på 40 19 25 92 

 

Køretur i Klejtrup og omegn den 6. September. 
Jens og Johannes har inviteret os til Klejtrup en tur. Ruten er endnu ikke be-

stemt, men mon ikke de finder på noget spændende igen i år. 
Der er kaffe og brød efter turen. Tilmelding til Jens på 98 54 62 02. 

 

Lundø Classic motor show den 9. September. 
Krumtapperne i Viborg/Skive har inviteret os med til Lundø Classic Motor 

show, på Lundø Camping fra kl. 11.00 til 16.00. 
Sidste år deltog der over 100 køretøjer, så lad os kigge forbi og støtte deres 

initiativ. 
Tilmelding til Henrik på 40 19 25 92 eller direkte til  

Krumtapperne på  97 53 80 18  / 87 26 00 72 

Chevrolet 
Chevrolet Motor Car Co. opstod i 1911 ved et samarbejde mellem vognproducent William 
Durant og racerkøreren Louis Chevrolet. Men allerede i 1909 havde William Durant bedt 
Louis Chevrolet om hjælp til at designe en bil. Navnet Chevrolet blev valgt, da Louis Chev-
rolet var et kendt navn dengang og tillige var designer af de første biler.  
I 1914 fik Chevrolet sit kendte logo - i følge legenden havde Willian Durant set mønstret på 
et tapet i et parisisk hotel, og syntes så godt om det, at det senere blev det officielle logo. 
1914 var også året, hvor Louis Chevrolet havde uoverensstemmelser med Willian Durant, 
hvilket endte med, at Louis Chevrolet forlod firmaet. Bilerne blev dog ved med 

at hedde Chevrolet, i daglig tale kaldet Chevy. 
Allerede i 1918 indgår Chevrolet i General Motors Corporation, og forbliver et selvstændigt 
bilmærke inden for GM. Chevrolet er GM familiens amerikanske ”billige”, hvor de øvrige 
mærker er Pontiac, Buick, Oldsmobile og Cadillac. I forbindelse med GM’s økonomiske 
nedtur er Chevrolet mærket blevet klistret på det koreanske bilmærke Daewoo, 
hvilket nok fik de danske Daewoo forhandlere til at klappe i hænderne, 
mens de svenske Chevrolet forhandlere undskyldte over for deres kunder, 
at prestigen er gået af mærket. 
Chevrolet blev sammen med andre GM mærker også produceret i København i 
perioden 1924 til 1960’erne. I alt blev der produceret over 120.000 Chevrolet i den periode. 
Den viste 1959 Chevrolet Impala (importeret fra Canada i 2004) er vel den mest klassiske 
og kendte Chevrolet med sine karakteristiske halefinner. Bilen findes med flere motorstør-
relser, to forskellige automat gear samt manuelt gear. Modellen har som så mange andre 
biler optrådt i mange film, f.eks. i de danske ”Olsen Banden” film, hvor Olsen Banden i 
flere film kører rundt i en 1959 Chevrolet Biscayne - skrabet version af Impala'en. En anden 
kendt Chevy er Corvetten, der kom frem i midten af 1950'erne. Den var et forsøg på at tage 
noget af makedet fra de engelske to-sæders sportsvogne som f.eks. MG og Austin Healey. 
De amerikanske soldater havde lært disse englændere at kende under deres udstationering i 
Europa efter krigen og importerede dem i stort tal, og Bl.a. GM ville gerne have en bid af 
dette marked og udviklede Corvetten, der må siges at være blevet en klassiker. 
 

Data på 1959 Chevrolet Impala convertible: 
Total Produktion : 72.765 stk. 
Oprindelig pris i 1959 : $2967 

Længde : 210.9 in ( 535.7 cm ) 
Bredde : 79.9 in ( 202.9 cm) 
Højde : 54.0 in ( 137.2 cm ) 
Akselafstand : 119 in ( 302.3 cm ) 
Motor : V8, 348 cid ( 5703 ccm ) 
Effekt : 305 HK @ 5600 rpm 

Boring - slaglængde : 4.125 in x 3.25 in (10.48 cm x 8.26 cm) 
Transmission :  Powerglide 3 - gear automatisk 

 

Finn Frederiksen 



Nyt fra formanden. 
 

Det har været en lang og sej vinter, men nu lysner det – endelig er for-
året her. Vinteren har jeg brugt på bl.a. at indrette mit nye værksted og 
sætte klublokalet i stand. 
Jeg skulle have været i gang med nogle småreparationer på både Iset-
taen og Multiplaen, men det her jeg desværre ikke nået endnu, men 
sådan går det jo tit! 
Set tilbage på sidste sæson, må jeg sige at det går forrygende. Der har 
været rigtig mange muligheder for at deltage i ture og udstillinger 
rundt om og mange har benyttet sig af det. 
Der er billeder fra alle ture på vores hjemmeside. Jeg vil gerne opfor-
dre alle der har mulighed for det, til at besøge hjemmesiden jævnlig. 
Der er altid sidste nyt og  referater med foto fra turene. Hvis du er in-
teresseret i at modtage en mail når der er nyt på hjemmesiden, så kon-
takt mig lige. 
Blader er denne gang fyldt med invitationer til forskellige arrange-
menter. Jeg håber at rigtig mange af os møder op. Jeg har medsendt en 
løs arrangementskalender som du kan hænge på opslagstavlen, så er 
det nemme at huske hvornår maskinen skal luftes! 
Vores tiltag med klublokalet er blevet meget positivt modtaget.  
Vi har været mellem 3 og 8 medlemmer inden vi fik vores eget, men 
efter vi har fået klublokalet, er der stuvende fyldt med over 20 deltage-
re - det er virkelig dejligt! 
Jeg er ved at opdaterer billederne af vores køretøjer på hjemmesiden, 
så jeg vil gerne modtage billeder fra jer samt data på køretøjerne. 
Hvem der ejer køretøjerne bliver ikke oplyst og ønsker I at jeg slører 
nummerpladen, så giv også lige besked om det. 
Jeg modtager gerne almindelige foto. Dem scanner jeg bare og I får 
selvfølgelig originalen retur. 
 

God sommer - Vi ses derude… 

 

Henrik Bygholm 
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 Arrangementsoversigt  

April: 
27.  Besøg hos Diana Lys i Højslev kl. 18.30. Tilmelding til  
  Arne Bach på 98 64 52 75. Se mere inde i bladet. 

Maj: 
6.   Stumpemarked i Aars. Klubben har stand. 
10.   Generalforsamling i Aalestrup Classic Bil & MC Klub.  
  Afholdes hos Danilift i Farsø. Kl. 19.00. Tilmelding til Henrik 
  på 40 19 25 92 af hensyn til kaffen. 
21.   Køretur til Silkeborg. Lars & Tommy arrangerer turen.  
  Tilmelding på  86 69 46 79 

26.   Oldtimerløb i Gråsten. 
28.   Knaberfesten i Aalestrup. Optog gennem byen og udstilling på 
  kræmmerpladsen. Gratis spisning til deltagerne.  
  Tilmelding til Henrik på: 40 19 25 92. 

Juni: 
3.  Veterantræf i Bjerregrav. 10-16. Tilmelding til 86 69 20 96 

  Se mere inde i bladet. 
18.   Aalestrup Classic-træf. En dag med hygge, gr ill,  
  stumpemarked og udstilling af køretøjerne. Andre klubber  
  inviteres og alle er selvfølgelig velkommen. Fra kl. 10-18.  
  Tilmelding: 98 64 33 30. Se mere bag på bladet. 
24.   Gedeskægsfest i Gedsted. Udstilling ved hallen fra kl. 11.00.  
  Tilmelding til Bjarne på 98 64 54 27 

August: 
9.  Køretur i Gedsted og omegn. Tilmelding til Bjarne på  
  98 64 54 27 

20.  Besøg på ”Kalumgaarden” i Brønderslev. Start kl. 10.00 fra 
 klubhuset.  

  Se mere inde i bladet. Tilmelding til Henrik på 40 19 25 92 

27.  Sensommertræf på Rindsholm Kro. 10-16. 
  Skal vi køre sammen, så tilmelding på 40 19 25 92. 

September: 
6.  Køretur i Klejtrup og omegn. Tilmelding til Jens på 98546202 

9.  Lundø Classic Motorshow. 11-16. 
  Se mere inde i bladet. Skal vi følges, så tilmelding til Henrik på 
  40 19 25 92. 



12 


