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Johh, der er godt nok en motor i en Lloyd 
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 Aalestrup Classic - Bil & MC Klub 
Klubbens idé og formål er at samle de klassiske- og veterankøretøjer, der er i områ-
det.  Kravet for at man kan optages i klubben er, at man har eller har interesse i køre-
tøjer, der er mindst 25 år gamle. 
Klubben har klublokale på Vandværksvej 4a i Aalestrup. 
Hjemmeside:   www.aalestrupclassic.dk - Webmaster: Henrik Bygholm 
Kontingent: Kontingentet er fastsat til kr. 200,- pr. år. Beløbet betales forud pr. 1. 
januar. 
 
Bestyrelse: 
Henrik Bygholm, Formand   Bruno Rasmussen,  Kasser 
Engparken 45 , 9620 Aalestrup  Grandgårdsvej 38, 9530 Støvring 
98 64 33 30 / classic@post.tele.dk  24 85 45 06 / hannesbo63@gmail.com 
Jens Lund 
Pilevej 6, 9620 Aalestrup 
98 64 19 72 / lundjens@yahoo.dk 
       
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. 
Finn Frederiksen, Redaktør 
Ulbjergvej 5, 9620 Aalestrup 
98 64 72 27 / ffrederiksen@hotmail.com 

Klubben 

Klubtrøjer og nøglering 
 
Der er kommet et helt nyt sortiment af tøj, caps og muleposer. Det er i bedste kvalitet 
og i sort med hvid logo. 
 
Sortimentet kan købes hos Jens Lund: 9864 1972 - eller i klublokalet. 
 

Sweat-shirts kr.   160,- 

T-shirts kr.   125,- 

Fleece jakker kr.   250,- 

Caps kr.    80,- 

Muleposer kr.    50,- 

Nøglering kr.    25,- 
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Køb og salg 
Alle - også ikke-medlemmer af Aalestrup Classic - kan gratis få optaget en annonce. 

Købes: BMW Isetta. Skal være ok og i køreklar stand. Birgitte Holm, Horsens Byvej 
14, 9520 Skørping tlf: 50722795  
 
Sælges: Ford A Tudor sedan år 1930. Holder syn til 2011, 
fin gammel bil,12 år gammel renov. Motor gennemgået i 
2006. Afviserarme med blink, nyt batteri. Der rust i bun-
den af dørene og i farveskiftet på karossen. Småbobler i 
lak forskellige steder. Kr 90.000. hauslund@get2net.dk 
 
 
 
 
 
 

 
Sælges: Fiat, 500, 
årg. 1970, benzin, træk, m/plader, Km. 
103000, synet, sænket, tonede ruder, nye 
sportssæder, alu Abarth bundkar, tunet motor 
med 40 mm Delorto karburator og special 
topstykke, sportsudstødning, . 
1 skærmkant skal rep. ekstra totalrenv. 800 
kubik tunet motor med special karburator og 
manifold, ekstra gearkasse, skivebremser + 
div. kan medkøbes. Er indreg. som veteran.
(campingvogn ikke til salg). Kendt fra flere 
TV programmer (eks parasollen TV2). Har 

bl.a. været udstillet på Egeskov slot. Den første Fiat 500 der passerede Storebæltsbro-
en ved indvielsen i 1998. En bil med masser af historie. 
Lev. indreg. i købers navn. Kr. 57.500,-. Allan Højlund 25204763 
 
 
Sælges: 5 stk. navkapsler til Ford Thunder-
bird 1965. Finn 98647227, 
e-mail: ffrederiksen@hotmail.com 
 
Sælges: 1973 Cadillac Eldorado convertible. 
Rød med hvid læderindtræk. V8 motor med 
forhjulstræk. Prisidé kr. 152.000 uden afgift. 
Frode 9862 1202 
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Kommende arrangementer 
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------- 2008 ------ 
Juni 
11.  Køretur hos Søren Rimmen (British Open) i Løvel. kl. 19.00. 
  Tilmelding til Søren på 29807414 
14.  Tange Sø Veteran Klub inviterer til Veterankøretøjstræf fra 10 - 17. 
  Ingen tilmelding. 
15.  3. Aalestrup Classic Træf 
23.  Byfest i Gedsted. Vi er inviteret til at udstille på festpladsen ved hallen 
  kl. 13.30. 
27.  Åbning af Hærvejsmarchen. Vi skal udstille ved flagalléen fra kl. 17.30 
  og til kl. 21.00. Tilmelding til Jens Lund på 9864 1972. 
28.  Stumpemarked i Vildsund. 
29.  Byfest i Østrup. 14.15 på stadion i Østrup. Afslutning ca. 15.30. Fadøl, 
  pølse og kaffe og kage til de fremmødte. Tilmelding til Henrik på 
  40192592. 
Juli 
9.  Køretur hos Johannes Nørgaard i Hvilsom. Tilmelding til 
  Johannes på tlf. 8694 7630 
27.  Revlingefest i Møldrup. 
August 
8.  Klassisk show i Fårvang. Rallyløb og udstilling af veterankøretøjer. 
  Ingen tilmelding. 
13.  Køretur Køretur hos Ove Haubro, Gedsted. 
  Tilmelding til Ove på 98645620 
22. - 24. Weekendtur til Grønhøj Strandcamping. Tilmelding til Pia og Henrik 
  på tlf. 8669 2186 eller 2063 1199 eller stuck@larsen.mail.dk  
31.  Sensommertræf på Rindsholm Kro 
September 
10.  Køretur hos Henrik og Pia i Møldrup. Vi skal besøge et halmhus 
  i Tapdrup ved Viborg. Tilmelding på 86692186 
13.  Lundø Classic Motorshow. fra kl. 10-16. Ingen tilmelding. 
25.  Sidste Classic-Torsdag på havnen i Hobro. 
27.  Motorcykel udstilling og stumpemarked i Aars 
Oktober 
8.  Vinterens første klubaften i klubhuset. 
18. -19. Bilmesse & Brugtmarked i Fredericia 
22.  Besøg hos Hancock bryggeriet i Skive. Max. 30 pladser. 
  Tilmelding til Henrik 4019 2592 
 
 

Husk Classic-Torsdag hver torsdag på havnen i Hobro 

Kalenderen 
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Klubben 
Nyt fra formanden 

Så er vi godt i gang med sommeren. Vejret har været med os og der har allerede væ-
ret mange muligheder for at lufte vores køretøjer. Vi har været til Limfjordsbroens 75 
års jubilæum, åbning af Karolinelund, stumpemarked i Aars, generalforsamling, kør-
sel til Knaberfesten m.m. 
 
Vi er også startet med vores ”Classic-Torsdag” hver torsdag aften på Hobro havn. 
Der har til de første aftener været en rigtig flot tilslutning, så det er skønt. Der kom-
mer folk fra nær og fjernt, så mon ikke at det er kommet for at blive? 
 
Der har lige været et hold på 16 køretøjer og 33 personer af sted til Norge, men den 
tur kommer der meget mere om i næste nummer op på hjemmesiden. 
 
Aalestrup Classic er også lige på trapperne, så har du mulighed for det, så kig forbi 
søndag den 15. juni ved klubhuset. Resten af sommeren er der masser af muligheder 
for at deltage i nogle arrangementer, så find kalenderen frem og slå nogle krydser ved 
det du skal deltage i. 
 
Der er fuld fart på, og det er skønt at i bakker så flot op om arrangementerne. Jeg kan 
ikke rose jer for jeres tilslutning til arrangementerne tit nok, for uden opbakning var 
der ingen klub. Aktive medlemmer er rygraden i klubben! Jeg håber at I alle kommer 
ud til nogle af de mange gode oplevelser der er i løbet af sommeren og det er jo bare 
at dreje nøglen og komme af sted, ikke?  
 
 Vi ses i sommerlandet! 

Henrik 

Nyt fra redaktøren 
Så er sommeren begyndt, og det har næsten været for godt et vejr til at sidde inde og 
skrive klubblad - men ud skal det dog selvom jeg er lidt forsinket. Jeg har egentligt 
modtaget en dagbog fra Grethe og Knud Jacobsen’s tur til Nordkap sidste år, men det 
tager desværre lidt tid at få den tilpasset klubbladet. Undskyld Knud, men i næste 
nummer starter beretningen. 
 
Jeg har ikke fået andet ind ad døren, men skulle der være nogen, som brænder for at 
komme af med en god historie eller anekdote, så er deadline for næste nummer af 
klubbladet d. 15/8 2008. 
 
Fremover vil klubbladet udkomme fire gange om året: 1/3, 1/6, 1/9 og 1/12. Deadline 
for materiale til bladet bliver ca. to uger før udgivelsen. 

Finn 
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Siden sidst 

 Klubaftener 
Også årets sidste klubaftener trak folk af huse. Selvom der ikke var planlagt noget 
specielt, så mødte der alligevel 25-30 medlemmer op til kaffe og en gang hyggesnak. 
Desuden er der altid nogen, der kan finde noget spændende på internettet og vise 
frem på sådan en aften. 

Åbning af Tivoli Karolinelund søndag d. 24/4 2008 
For 2. gang var Aalestrup Classic Bil & MC Klub med til at åbne sæsonen i Tivoli 
Karolinelund. Sammen med Midt Vendsyssel Veteranklub var vi 40 køretøjer og små 
140 personer. Fra Aalestrup Classic var vi 24 køretøjer. Vi startede ved klubhuset og 
samlede op ved Shell i Støvring. Vi kom på plads i tivoliet og fik rundstykker inden 
der var officiel åbning. Derefter var der hygge med familien i den smukke have og da 
der var turbånd til alle, var der ingen undskyldninger for ikke at prøve nogle af forly-
stelserne. Alle havde vist en super dag i det gode vejr i det tidlige forår. Vi håber at vi 
kommer med igen næste år. 

Henrik 
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Siden sidst 
Køretur og besøg hos Treco, Aalestrup tirsdag d. 14/5 2008 

 
Forud for årets generalforsamling var der som sædvanligt budt op til årets første køre-
tur og et virksomhedsbesøg - denne gang hos Treco i Aalestrup. 
 
Det var en flot lun forårsaften, som havde trukket mange køretøjer af huse, ialt var vi 
22 køretøjer og ca. 35 medlemmer, hvilket er et ganske flot fremmøde. Turen gik fra 
Aalestrup til Testrup, hvor vi svingede ud på de små biveje i dette flotte kuperede 
landskab omkring Simested Å. Fra Testrup gik turen over mod Simested, Hvilsom, 
Korsø og Hvam, inden vi igen landede hos Treco i Aalestrup. 
 
Hos Treco fik vi en rundvisning og en demonstration af hvor hurtig og effektiv en 
computerstyret maskine kan arbejde. Treco beskætiger ca. 60 medarbejder og har et 
joint-venture med en fabrik i Bangladesh. Flexibilitet i Aalestrup sammen med lav 
timeløn i Bangladesh er en god kombination for virksomheden. Treco laver dels egne 
vare som f.eks. sorteringsreoler til postvæsner verden over, samt lønarbejde for andre 
kunder. 

Finn 
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Klubben 
Generalforsamling d. 1475 2008 

1: Som dirigent blev valgt Jens Lund. 
 
2: Dagsordenen blev godkendt. 
 
3: Formandens beretning: 
I februar 2007 startede planlægningen af dette års tur til Norge. Og året har i øvrigt 
været præget af mange aktiviteter med køreture grundlovsdag og besøg hos medlem-
mer af klubben. Alle aktiviteter har der været stor opbakning til. 
 
Aalestrup Classic Træf blev afholdt for anden gang og i løbet af dagen var der om-
kring 100 køretøjer forbi træffet. 
 
Weekend træffet på Grønhøj Stand Camping var også en succes, som vil blive genta-
get i år. Besøget på Kalumgården ved Brønderslev var som altid interessant og tåler 
også en gentagelse. 
 
Klubafterne trak som altid mange medlemmer. 43 medlemmer mødte op for at høre 
Laurits fortælle om sin Mercedes, og hvordan den blev forvandlet fra vrag til velkø-
rende automobil. Julefrokosten havde fået 51 medlemmer  til at møde op. 
 
Klubben havde også været repræsenteret ved Limfjordsbroens 75 års jubilæum og 
åbningen af Karolinelund. Stumpemarkedet, hvor klubben havde stand, fik 6 personer 
til at melde sig ind. 
 
Der har hele sæsonen både sommer og vinter været et flot fremmøde. 
 
Klubben har fået et godt og velskrevet klubblad (tak red.) 
 
Forsøget med at få tilskud fra kommunen mislykkedes idet klubben ikke kunne god-
kendes. 
 
Hjemmesiden vil blive løben opdateret med nyheder og nye arrangementer. 
 
Der er nye klubtrøjer, fleecejakker, kasketter mm. på vej. 
 
Der er idag 140 medlemmer i klubber. 
 
Formandens beretning blev godkendt. 
 
4: Kassereren fremlagde regnskabet, som viste et overskud på kr. 4400 og en formue 
på kr. 21000. Regnskabet blev godkendt. 
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Klubben 
5: Indkomne forslag 
 
Knud Jacobsen syntes det er skidt at hele bestyrelsen er på valg samtidig og ønsked at 
det kun er en del af bestyrelsen, som er på valg ad gangen. Bestyrelsen vil komme 
med forslag til vedtægtsændring til næste generalforsamling. 
 
Bruno ville gerne vide om det er muligt at få nedsat kontingent ved indmeldelse sidst 
på året. Det blev vedtaget at før 1/9 skull der betales fuldt kontingent og derefter 1/2 
kontingent for resten af året. 
 
Willy foreslog at øge antallet af bestyrelsesmedlemmer til 5. Bestyrelsen laver forslag 
til vedtægtsændring. 
 
6: Valg af bestyrelse. Henrik, Bruno og Jens blev genvalgt. 
 
7: Eventuelt. 
Herik Bygholm fortalte om kommende arrangementer, som der kan læses mere om på 
hjemmesiden og i klubbladet. 
 
Michael Olesen mangler hjælp til Aalestrup Classic Træf. Så hvis man kunne afse en 
time eller to under træffet vil han gerne have en hjælpende hånd. 
 
Pia og Henrik mangler tilmeldinger til weekenden i Grønhøj og vil gerne have hurtige 
tilmeldinger af hensyn til bestilling af campinghytter (se omtale i forrige nummer 

eller på klubbens hjemmeside).. 
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Siden sidst 
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Siden sidst 

Stumpemarked i Aars lørdag d. 3/5 2008 
Klubben havde som sædvanlig stand til stumpemarked i Aars. Det helt stor hit var 
Ib´s flotte Chevrolet. Det var en god dag og der var mange besøg på standen. 

Henrik 

Limfjordsbroens 75 års jubilæum søndag d 30/3 2008 
I anledning af Limfjordsbroens 75 års jubilæum havde Aalborg kommune, via Allan 
Højlund, indbudt os til paradekørsel over broen og udstilling efterfølgende på havnen. 
Det var en kold, men dog tør dag. Det var jo også tidlig på sæsonen, så vi var trods alt 
heldige med vejret. 
 
Det var et godt arrangement og Allan har allerede inviteret os med til næste brojubi-
læum... om 25 år... ;o) 

Henrik 
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Kommende arrangementer 
Sommerens køreture 

11/6: Køretur hos Søren Rimmen (British Open) i Løvel. kl. 19.00. Tilmelding til 
Søren på 29807414. 
9/7: Køretur hos Johannes Nørgaard i Hvilsom. Tilmelding til Johannes på  86947630 
13/8: Køretur hos Ove Haubro, Gedsted. Tilmelding til Ove på 98645620 
10/9: Køretur hos Henrik og Pia i Møldrup. Vi skal besøge et halmhus i Tapdrup ved 
Viborg. Tilmelding på 86692186 

Siden sidst 
Veteran-, vintage- & liebhaverauktion d. 1/5 2008 

Kr. Himmelfartsdag er der den årlig veteranauktion i Vejle. I år var der ca. 100 numre 
på auktion. Der var veteranbiler og -motorcykler klassiske do. og både. Især motor-
cykler solgte godt og blev med moms og salær egentlig budt lidt over markedsværdi-
en. Hvad der slet ikke kunne sælges var flokken af Mercedes cabriolet’er, som slet 
ikke fik gang i buddene. De engelske og italienske sportsvogne (MG, Triumph og 
Alfa Romeo) nåede heller ikke i nærheden af mindstepriserne - der kom slet ikke 
gang i buddene. 
 
Der var dog et par røverkøb undervejs. En utrolig flot 6 cyl. 1930 Chevrolet gik for 
kr. 70.000. Og en pæn 1982 Rover 3500 8 cyl. gik for kr. 7.000 og var lige til at køre 
hjem i. 

Finn 

Formanden er 

ved at gøre 

klar til årets 

sidste klubaf-

ten. Bemærk 

fremmedlege-

merne på pan-

den. 
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Galleri 

Redaktørens frue får sig en kop kaffe ved Shell i Støvring inden turen går videre til 

Karolinelund. 

Opmarch efter årets første køretur. 
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Siden sidst 
Classic-Torsdag d. 15/5 2008 

Så fik vi skudt Classic-Torsdag i gang på Hobro havn. Vejret var med os og jeg var 
optimistisk med hensyn til deltagerantalet, da jeg vidste at der ville komme en del 
medlemmer fra klubben. Vi var 14 køretøjer der fulgtes fra klubhuset og der var jo 
også andre der kørte selv vidste jeg. Jeg håbede på at der ca. ville komme 50 køretø-
jer her den første gang. 
Da vi kom ned på havnen kunne jeg se at min forventninger til fulde blev opfyldt. 
Der var allerede fyldt op på parkeringspladsen af masser af veterankøretøjer. Det var 
lækkert at se og rigtig dejlig at se at så mange "fremmede" havde taget imod indby-
delsen og var dukket op. Der var mange spændende køretøjer, så der var nok at kigge 
på hele aftenen. Da vi ankom fik jeg at vide at der var over 70 køretøjer og der kom 
flere til i løbet af aftenen, så jeg vil tro at der var omkring 100 køretøjer der i løbet af 
aftenen. Det var utrolig flot, så tak til alle deltagerne. 
Nu er det sat i søen og jeg håber at det fremover også vil være godt besøgt. Jeg vil 
gerne opfordre til at man gør opmærksom på træffet i de forskellige klubben man er 
medlem af, så vi på sigt kan få rigtig mange køretøjer til Hobro fremover. 

Henrik 


