
 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 & Redaktør: 
Henrik Bygholm, Formand & webmaster   Bruno Rasmussen,  Kasser  

Engparken 45 , 9620 Aalestrup   Grandgårdsvej 38, 9530 Støvring 

98 64 33 30 / classic@post.tele.dk   24 85 45 06 / hannesbo@e-mail.dk 

        

Jens Lund. Bestyrelsesmedlem   Finn Frederiksen, Redaktør  

Pilevej 6, 9620 Aalestrup    Ulbjergvej 5, Fjeldsø, 9620 Aalestrup 

98 64 19 72 / lundjens@yahoo.dk   98 64 72 27 / ffrederiksen@hotmail.com 

    

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 . 200,- pr. år. Beløbet betales forud pr. 1. Ja-
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Køb & salg 

Sælges: 
BSA m22 1937. Som ny, total reno-

veret og indreg på sorte plader. Se 

foto.  Kr. 34.000,-  

Kontakt 98 54 60 42  

 

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 

 

Købes:  Fiat 500 eller  Fiat 600. Henr ik Kærsgaard, 75 50 98 24 

Eller mail d-k@vip.cybercity.dk 

 

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 Dianalys den 27. april 
Arne Bach havde i samarbejde med Dianalys i Højslev, inviteret os på et 

virksomhedsbesøg. Der var et flot fremmøde på ca. 40 deltagere. Det var 

først på året, så der var kun én 

hardcore motorcyklist, Willy, der 

deltog. Andre af vores motorcyk-

lister, fik plads i bilerne eller 

endnu bedre - fik lov til at låne 

en bil! 

Det var et rigtig godt besøg hos 

Dianalys.  

Både rundvisningen på fabrikken 

og besøget i Gerts flotte garage 

med de mange flotte køretø-

jer, var en god oplevelse. 

Det er en ganske enestående 

samling køretøjer han har 

fået skrabet sammen der! 

Efterfølgende var der kaffe 

hos Arne i Gedsted. Det var 

rigtig hyggeligt og et godt 

initiativ. Tak for det… og 

den gode æblekage! 

 

Stumpemarked i Aars den 6. maj 
Som sædvanlig havde vi også i år 

stand til stumpemarked i Aars. Der 

var Renault, MG, BMW og BSA 

repræsenteret på standen i år. Vi 

havde som sædvanlig besøg af 

mange medlemmer, der lige ville 

hilse på og få en forfriskning.  

Vil du gerne udstille dit køretøj til 

maj, så lad os høre fra dig, der skal 

jo gerne være noget nyt at se på 

hver år. 
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Invitation til julefrokost den 13. December i klubben. 
I år vil vi starte endnu en tradition op i Aalestrup Classic, nemlig en julefro-

kost! På vores klubaften i december holder vi julefrokost og jeg har allerede 

hørt at flere tager deres koner med, så det er bare skønt at de også kommer 

med. Inviter fruen med, så vi kan få en hyggelig aften sammen - og så kan 

hun jo også se hvor I sniger jer hen, når I er til klubaften! 

 

Menu fra Hotel Hvide Kro: 

Marinerede sild med karrysalat 

Fiskefilet med remulade og citron 

Tartelet med høns i aspars 

Mørbradbøf med champignon sause 

Medister med stuvede hvidkål 

Ris á la mande med kirsebærsovs + mandelgave! 

 

Klubben er vært ved drikkevarer, kaffe og kage! 

 

ALT dette får du for kun kr. 125,- pr. snude! 

 

Vi mødes kl. 18.00 i klublokalerne og slutter når vi ikke gider mere! 

Tilmelding senest tirsdag den 5. december til Henrik på 40 19 25 92  
 

Weekendtur til Norge i Juni? 

Er du interesseret i at høre om muligheden for en weekendtur til Norge til 

sommer, så mød op til vores klubaften den 10. Januar. 

Der får vi besøg af Kim fra Gøttrup-Rejser og han vil fortælle om et par mu-

lige rejsemål i Norge. Han viser billeder/film og vil sammensætte et tilbud til 

os. Kom og hør om det er noget for dig/jer og få en hyggelig aften i klubben. 

Tag endelig fruen med den aften, for hun skal vel også med til Norge? 

Uden at jeg vil hænges op på prisen 100 %, så er det noget der ligner bil + 4 

passerer + hytte og morgenmad i Norge for ca. kr. 2000 - altså ca. 500,- pr. 

næb! Prisen for MC, har jeg ikke helt styr på, men det fortælle Kim os den 

aften! Der er afgang fredag morgen og hjemkomst søndag aften. Kom og hør 

om ikke at vi skal besøge Norge sammen til sommer. Klubben er vært ved 

kaffe og kage og der kan købes øl og vand. På grund af kaffe og brød vil jeg 

gerne have tilmelding på 40 19 25 92 senest den 7. Januar. Tilmeld dig alle-

rede nu, så denne spændende aften ikke smutter i  glemmebogen… 
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Generalforsamling den 10. Maj hos Danilift i Farsø. 
Vores generalforsamling i år blev af-

holdt hos Danilift. Vejret var i topform 

og der var mødt 18 personer op. Vi star-

tede med en skøn køretur som Jørgen 

Krogh havde lavet til os og derefter var 

det tid til at skille fårene fra bukkene, 

for da vi kom tilbage, var der sat en 

40m høj lift klar til os og vi kunne nu få 

lov til at se det meste af Himmerland fra 

luften. 

Jeg har selv højdeskræk, men det ville jeg 

ikke gå glip af, så med en lille klump i ma-

ven sprang jeg ombord i kurven. Det var 

der nu ingen grund til, for liften var utrolig 

stabil - også selv om det var Bruno der be-

tjenede den! Det var desværre ikke alle der 

benyttede sig af tilbudet, for det var en helt 

utrolig flot udsigt og en stor oplevelse at 

prøve det. 

Efter vores lille ”manddomsprøve” var der 

rundvisning på fabrikken og efterfølgende 

generalforsamling. Generalforsamlingen 

gik som sædvanlig stille og rolig og vi hav-

de en god aften i Farsø. Tak til Jørgen for 

turen og til Knud, fordi han ville have os 

på besøg. 

 

Lundø Classic motor show den 9. September. 
Vores venner fra Krumtapperne invitere-

de os til at deltage i Lundø Classic motor 

show og selvfølgelig skulle vi da forbi 

og se hvad det var for noget. 

Vejret var rigtig godt og det er et flot 

sted de har valgt til af afholde træffet.  

Vi var 3 der fulgtes, Kaj, Bruno og un-

dertegnede. Vi mødte også andre 

”Classic-folk” i løbet af dagen.  

Der var mange køretøjer da vi 

ankom og der var rigtig man-

ge flotte. Det var meget varie-

ret og noget for en hver smag.  

Det var et godt arrangement, 

som jeg igen vil besøge og 

jeg håber at vi næste år kan 

blive en ordentlig flok på 

Lundø. Det er turen værd og 

samtidig er det vigtig at vi støtter de lokal initiativer der er i området.  

Henrik 

Klubaften den  11. Oktober 

Så kom vintersæsonen i gang og vi fik samtidig indviet vores nyeste lokale i 

klubben. Arne Bach havde en 

film med, fra en tur ham og 

Lauritz var på i sommer til Nor-

ge. Vi fulgte alle spændt med i 

filmen, der handlede om at en 

flok tosser i gamle biler, prøver 

at køre op ad  en 2,5 km lang 

stigning på en 25-30%. Det var 

ikke alle der klarede det lige 

godt, men jeg kan da berette at 

både Arne og Lauritz kom godt 

over den kraftige stigning. Det kunne være helt spændende at prøve engang…. 

måske i den lille BMW Isetta med 13 hk! 
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Optog til Knaberfesten den 28. Maj 
For første gang deltog vi 

optoget til Knaberfesten 

i Aalestrup. Trods det 

mildest talt dårlige vejr, 

var der alligevel 9 biler 

og 2 motorcykler der 

havde fundet vej til 

Aalestrup. Vejret var 

som sagt ikke noget at 

råbe hurra for, men vi var et meget positivt ind-

slag i optoget og er allerede blevet bedt om at 

deltage igen til næste år i Pinsen. Efter den våde 

tur, var der mad til os i bistroen, inden vi igen 

trillede hjem ad. Jeg håber at vejret bliver bedre 

næste år og at I vil være med til at fejre Knaber-

festens 40 års jubilæum. 

 

Henrik 

Færgeindvielse i Hvalpsund den 8. april 
Hvalpsund-Sundsøre fik 

jo, som mange nok ved, 

en ny færge ved navn 

”Mary”. Vi skulle selv-

følgelig ud og kigge, selv 

om vejret mest var til at 

blive hjemme. 

Det var en våd og kold 

omgang, men vi fik da en portion mad til at 

varme os på for ulejligheden, så det var jo 

ikke så ringe. Mens alt det officielle foregik 

sprang vi 6 mand ind i Multiplaen og fik en 

enkelt Dr. Nielsen - bare for at forebygge 

forkølelse selvfølgelig! Der var fyldt op i 

”kantinevognen” som Arne kaldte Fiaten og 

jeg tror at folk kiggede lidt, da der blev ved 

med at komme mænd ud af den lille bil.  

Aalestrup Classic-træf den 18. juni 
I år startede vi et nyt initiativ op i klubben, nemlig Aalestrup Classic-træf. 

Det bliver forhåbent-

lig et årligt tilbage-

vendende arrange-

ment. I år deltog der 

ca. 75 køretøjer, må-

ske flere, for der var 

køretøjer der kom og 

kørte hele dagen. 

Som arrangør kunne 

vi kun være tilfredse med det flotte fremmøde og vi håber at vi ser de mange 

køretøjer igen til næste år, og gerne lidt flere! Vi lavede selvfølgelig nogle 

fodfejl i år, men dem skulle vi gerne få styr på til næste år og er der nogle 

der gerne vil hjælpe den dag, eller har nogle ideer, så er I meget velkommen! 

Næste år håber 

jeg at vi kan få 

det lavet sådan, 

at publikum får 

mulighed for 

både at se og 

høre køretøjerne 

i gang. Det kan 

være godt for 

både deltagere og publikum at køretøjerne bliver præsenteret, så man får bå-

de noget til øjet og øret! 

Aalestrup Classic-træf 2007 bliver  

søndag den 17. Juni, så sæt endelig 

kryds i kalenderen den dag! 

Jeg kan kun anbefale at besøge hjem-

mesiden og se de mange billeder fra 

træffet - det var et utrolig flot udbud 

af køretøjer, der besøgte Aalestrup 

den dag. Tak til alle der hjalp og 

mødte op med køretøjer, jeg håber at 

vi alle er klar igen næste år. 

Henrik 



Nyt fra formanden. 
Så blev det endelig til at jeg fik lavet et klubblad. Jeg skal beklage at 

det først kommer nu, men jeg har vist for meget om ørene ind i mel-

lem! I erkendelse heraf, har jeg fyret mig selv, så fremover er Finn 

Frederiksen redaktør på klubbladet. Ved I ikke hvem Finn er, så er det 

ham der sidder i midten på forsidefotoet! I kan finde Finns adresse på 

side 2. 

Der har været mange ture at deltage i, men jeg har desværre ikke kun-

ne deltage i så meget i år, så jeg mangler billeder og historier fra ture-

ne. Jeg mangler billeder fra Veterantræf i Bjerregrav, Gedeskæg i 

Gedsted,  køreturen fra Gedsted, Rindsholm Kro og fra turen hos Jens 

i Klejtrup. Har du deltaget i turene, vil jeg gerne have en historie fra 

turen og også gerne nogle billeder hvis det er muligt, så vil de komme 

med i næste blad. 

I sidste blad efterlyste jeg nogle billeder af jeres køretøjer til hjemme-

siden, men jeg har ikke modtaget nogle endnu. Jeg prøver lige igen, 

men er der ingen respons, vil jeg tolke det sådan at der ikke er interes-

se for det. Jeg modtager gerne almindelige foto. Dem scanner jeg bare 

og I får selvfølgelig originalen retur. 

Som I kan se inde i bladet, så er der invitation til både julefrokost, be-

søg fra Gøttrup-Rejser, da vi er ved at planlægge en tur til Norge til 

sommer samt et besøg på ”Aros” - Aarhus kunstmuseum, der har en 

Racingcar udstilling. Desuden har vi taget hul på vores vintersæson i 

klubben, så kom forbi og se vores nye lokaler. Vi har netop fået yder-

ligere små 100m2 til rådighed. Vi har efterhånden fået nogle ganske 

gode lokaler syntes jeg og jeg kunne godt tænke mig at høre jeres me-

ning om, at vi måske laver klubaften hver 14. dag, i stedet for én gang 

om måneden. Det er jo næsten lidt synd ikke at bruge lokalerne, så  

lad mig høre hvad I syntes, for det er jo ganske nemt at indføre. 

Husk at det altid er den 2. onsdag i måneden, der er klubaften! 

Der er girokort med denne gang. Det skal betales den 1. Januar, så I 

har det i god tid i år. 

Selv om det er lidt tidlig, så vil jeg ønske jer og 

jeres familie en rigtig glædelig jul samt et godt 

nytår! 

 

Henrik Bygholm 
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 Skal du med  på AROS - Aarhus kunstmuseum ? 

Er vi nu blevet finkulturelle i Aalestrup Classic? Næ, men som mange sik-

kert har set i fjernsynet, så er der en aktuel udstilling af fuldblodsracere på 

museet. Det er udstillingen RACING CARS – The Art Dimension 

Der er bl.a. Formel 1 og Le Mans biler og det skulle efter sigende være en 

ganske spændende og anderledes måde at lave kunst på. 

Vi er blevet enige om, at vi godt kunne trænge til at komme et smut til 

storbyen og få lidt inspiration og kultur, så vi vil gerne tilbyde jer at tage 

med på en tur til Aarhus onsdag den 22. November kl. 17.00.  

Det koster kr. 125,- og er vi over 20 personer, så er det kr. 100,- pr. person.  

Der er afgang fra klubhuset. Er vi nok, arrangere vi fælleskørsel i bus, el-

lers fylder vi bilerne. Tilmelding til Bruno senest den 19. November  på 24 

85 45 06 eller hannesbo@e-mail.dk 

 

Klublokalerne 

Som I har set eller læst, så har vi fået endnu et lokale til rådighed i klub-

ben. Vi har også søgt om penge til at indrette klublokalet for, hos Start– og 

udviklingspuljen i Aalestrup kommune. Vi fik det vi søgte om, kr. 5.000,- 

så vi er i gang med at ”pynte” lidt op. Penge er dog ikke alt, for vi mangler 

stadig nogle effekter, som 

klubben kan låne eller få.  

Det kan være navkapsler, 

emblemer, kølefigure, num-

merplader, plakater eller 

hvad der nu kan være deko-

rativ, og give ”sjæl” i loka-

lerne. 

Har du nogle sager som du 

vil låne ud eller give til klub-

ben, så er vi meget interesse-

ret. Jeg har modtaget nogle 

plakater, som nu er fint ind-

rammet - takket være Aalestrup kommune - og en flot gammel MC num-

merplade, har vi også modtaget fra nogle naboer til klubben. Desuden har 

jeg fundet nogle emblemer på stumpemarked, så noget har vi da, men vi 

kan bruge meget mere. Kig i skufferne og tænk på klubben, næste gang du 

rydder op! 
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Hygge ved Aalestrup Classic-træf 

Arrangementsoversigt 
 

November: 
8. Klubaften i klubben på Vandværksvej 4a. Kl. 19.00 

 Klubben er vært ved kaffen, men medbring selv brød. Øl og vand kan 

 købes. 

11. Stumpemarked i Herning. 

December: 
13. Julefrokost i klubben. Kl. 18.00. Tilmelding. Se annoncen i bladet. 

 

2007 

Januar: 
10. Klubaften i klubben på Vandværksvej 4a. Kl. 19.00 

 Besøg fra Gøttrup-Rejser, der vil tilbyde en tur til Norge til juni. 

 Klubben er vært ved kaffen og brød. Øl og vand kan  købes. 

 Tilmelding på grund af kaffe på 40 19 25 92. Se annoncen i bladet. 

Februar: 
14. Klubaften i klubben på Vandværksvej 4a. Kl. 19.00 

 Klubben er vært ved kaffen, men medbring selv brød. Øl og vand kan 

 købes. 

Marts: 
14. Klubaften i klubben på Vandværksvej 4a. Kl. 19.00 

 Klubben er vært ved kaffen, men medbring selv brød. Øl og vand kan 

 købes. 

17. Stumpemarked i Herning 

April: 
11. Klubaften i klubben på Vandværksvej 4a. Kl. 19.00 

 Klubben er vært ved kaffen, men medbring selv brød. Øl og vand kan 

 købes. 

Maj: 
9. Generalforsamling og årets første køretur. Mere information følger. 

27. Optog og udstilling til Knaberfestens 40 års jubilæum. 

Juni: 
? Weekendtur til Norge. Se annoncen i bladet. 

17. Aalestrup Classic-træf 2007.  

August: 
25. Byfest i Hvilsom. Udstilling. 


