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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. 

 
Vinteropbevaring af biler tilbydes i varm hal beliggende i Rørbæk. Kurt Vester-
gaard 4010 5100. 
 
Sælges: Vauxhall Velux år. 1956 ....Total renoveret klar til maler, så farven bestem-
mer du selv, nu er den delvis blå. Alle de forkromede dele står i kasser, tørt og godt 
sammen med bilen. Det er en 6 cylindre, den hænger i bremsen ,men det vil  blive 
lavet. Den står inde og jeg starter den med jævne mellemrum. Jeg sælger den pga. 
tiden, har ikke tid at gøre den færdig, har dette vagt din interesse. så kom og se og hør 
denne dejlige bil. Alle papir forefindes på bilen, så den mangler "kun" at blive malet, 
samlet og synet og du kan suse derudaf....... Pris kr. 13.000,-. Carsten Andersen 
Brædstrup tlf. 40936194  
 
Sælges: AJS 30 600ccm 1956. Pæn og velholdt. Mo-
tor renoveret for et par år siden og har kørt ca. 2000 
km. Pris kr. 55.000,-. Bjarne 9864 5427 
 
Sælges: 5 stk. navkapsler til Ford Thunderbird 1965. 
Finn 98647227, 
e-mail: ffrederiksen@hotmail.com 
 
Sælges: Kølergitter som nyt til 1959 Oldsmobile 88, 
passer måske også til model NinetyEight uden a/c. 
Kr. 2700,-. Finn 98647227, 
e-mail: ffrederiksen@hotmail.com 
 
Sælges: Sidespejl til 1958-59 Edsel. Det ”rigtige” spejl. Har fået et lille tryk men 
ellers i god stand. Prisidé kr. 950,-. Finn 98647227, 
e-mail: ffrederiksen@hotmail.com 
 
Sælges: 1973 Cadillac Eldorado conver-
tible. Rød med hvid læderindtræk. V8 mo-
tor med forhjulstræk. MGB cabriolet fra 
midten af tresserne kan evt. indgå i hand-
len. Prisidé kr. 152.000 uden afgift. Frode 
9862 1202 
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Fiduspokalen 2008 

Lauritz Lauritzen med fiduspoka-
len 2008 "Den gyldne reserve-
dunk". 
 
Han fik den for hans arbejde for 
klubben og fordi han måtte have 
reservedunken frem 2 gange i 
2008 ;o) 
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------- 2009 ------ 
Februar 
11.  Klubaften i klubhuset, Vandværksvej 4a, Aalestrup. 
Marts 
11.  Klubaften i klubhuset, Vandværksvej 4a, Aalestrup. Foredrag om tur til 
  Goodwin Rivival i England. 
28.  Stumpemarked. Herning Messecenter. 
April 
4. - 5.  Bilmesse og brugtmarked. Fredericia Messecenter. 
8.  Vinterens sidste klubaften i klubhuset, Vandværksvej 4a, Aalestrup. 
25.  Veteranlastbil træf i Aalestrup. Kontakt Ove Haubro 98645620 
Maj 
2.  Stumpemarked. Aars Messecenter. Klubben har stand. 
13.  Generalforsamling. Mere herom senere. 
14.  Årets første Classic-Torsdag på Hobro Havn. Der er som altid gratis 
  kaffe og da det er første gang er der også gratis pølser til udstillerne. 
21.  Classic-Torsdag på Hobro Havn. Gratis kaffe. Ingen tilmelding. 
28.  Classic-Torsdag på Hobro Havn. Gratis kaffe. Ingen tilmelding. 
Juni 
4.  Classic-Torsdag på Hobro Havn. Gratis kaffe. Ingen tilmelding. 
6.  Stumpe- bil og motorcykelmarked. Jysk Automobilmuseum, Gjern. 
10.  Klubaften og køretur hos Martin Jensen i Halkær. Mere herom senere. 
11.  Classic-Torsdag på Hobro Havn. Gratis kaffe. Ingen tilmelding. 
13.  Besøg af "Gammelbilens Venner" fra Norge. Køretur sammen med 
  dem omkring Mariager Fjord. Tilmelding til Henrik på 40192592. 
  Mere info senere. 
14.  Aalestrup Classic Træf. 
18.  Classic-Torsdag på Hobro Havn. Gratis kaffe. Ingen tilmelding. 
25.  Classic-Torsdag på Hobro Havn. Gratis kaffe. Ingen tilmelding. 
Juli 
2.  Classic-Torsdag på Hobro Havn. Gratis kaffe. Ingen tilmelding. 
8.  Klubaften og køretur hos ???. Mere herom senere. 
9.  Classic-Torsdag på Hobro Havn. Gratis kaffe. Ingen tilmelding. 
16.  Classic-Torsdag på Hobro Havn. Gratis kaffe. Ingen tilmelding. 
23  Classic-Torsdag på Hobro Havn. Gratis kaffe. Ingen tilmelding. 
August 
12.  Klubaften og køretur hos ???. Mere herom senere. 
September 
9.  Klubaften og køretur hos ???. Mere herom senere. 

Besøg hjemmesiden og se sidste nyt, 
www.aalestrupclassic.dk 

Kalenderen 
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Klubben 
Nyt fra formanden 

Som I sikkert er klar over, så er Aalestrup Classic Bil & MC Klub er en meget aktiv 
veteranklub. Et kig tilbage i vores galleri 2008 på hjemmesiden, bekræfter, at vi har 
været aktive. 26 arrangementer er der billeder og referater fra, og det er ikke engang 
dem alle, der er med der. 
Der har været mange gode oplevelser og der er heldigvis stadig masser i udsigt her i 
2009. 
Flere har allerede inviteret os til at besøge dem til næste sæson, så det ser jeg frem til. 
Vores Norske venner har også meldt sig. De har meddelt os at de gerne vil besøge os 
til Juni. 
Det ser ud til at de kommer 25 køretøjer og ca. 54 personer. Det bliver i weekenden 
12-14. juni de er her i området og Lauritz og Arne er ved at lave en køretur rundt om 
Mariager fjord om lørdagen. På denne tur er I alle meget velkommen til at deltage, så 
mon ikke at vi bliver en ordentlig flok til den tur. 
Om søndagen er der Aalestrup Classic-Træf, og der deltager de også, så der skal nok 
blive fuldt hus i år. 
Efterhånden som detaljerne falder på plads, skal jeg nok opdatere dem her på hjem-
mesiden og i næste blad. 
Som I kan læse i bladet, er der stadige ledige klubaftener, hvis nogen vil lave en tur.  
Husk også at kigge godt efter i kalenderen, så I ikke går glip af nogle af vores spæn-
dende arrangementer. 
Jeg ser frem til endnu en god og spændende sæson i klubben og håber at jeg får mødt 
rigtig mange af jer. 
 

Henrik Bygholm  

Nyt fra redaktøren 
Godt Nytår til alle og velkommen til en ny årgang af klubbladet. Vi satser i år på at 
udgive 4 klubblade i hhv. januar, april, september og december. Deadline for indlæg 
er 15 dage før udgivelsen. 
 
Denne gang fortsætter vi med Knud’s beretning fra turen til Nordkap i 2007 og som 
jeg forventer at afslutte i næste nummer. Kalenderen viser arrangementer, som vi har 
kendskab til på nuværende tidspunkt, men følge med på klubbens hjemmeside, som 
altid er ført ajour. 
 
Og som altid har jeg en lille bøn: Kom med nogle indlæg til bladet. Jeg skal nok ren-
skrive og redigere, hvis I ikke er helt sikre dansk stil. Alt modtages med glæde. Hvis 
nogle skulle ligge inde med gamle billeder af forældres, bedsteforældres eller andres 
gamle køretøjer vil jeg have en kopi af disse til brug for klubbladet. 

Finn 
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Siden sidst 
Classic julefrokost den 10. december 2008 

Så fik endelig gang i klublokalerne igen og det var med fuld hus. 63 personer var 
mødt op til en super julefrokost. Stemningen var i top og alle gæster så ud til at hygge 
sig. Maden fra Simested Kro var rigtig god og vores pakkespil tog nye højder i år. 
Der var én bestemt pakke som var meget populær og som endte med at komme på 
aktion - uåbnet! Det var ganske underholdende og pakken kom op i kr. 115,- som gik 
til klubkassen. Det viste sig at være 3 pakke chokolade og Hans blev den glade vin-
der. Klubben takker for bidraget. ;o) 
 
Som noget nyt i år, uddelte vi også en Fiduspokal. Det er ikke sikkert, at det bliver 
hvert år den uddeles, men i år lå den lige til højrebenet. Da vi skulle på tur til Norge, 
fik vi gang på gang at vide, at vi skulle tanke, når vi havde chancen. Det gjorde vi 
også, ja altså alle på nær Lauritz Lauritzen, som også var manden der hele tiden min-
dede os om det. Som den eneste på turen måtte han have reservedunken frem, så den 
måtte vi simpelthen belønne. ;o) 
Det var nu ikke kun derfor han fik fiduspokalen. Lauritz stiller generelt gerne op og 
ligger også gerne tid og lokaler til, hvis der er brug for det. Det er vi glade for, så 
pokalen er selvfølgelig også et klap på skulderen for hans arbejde i klubben. 
 
Alt i alt en fantastisk aften og jeg er 100% sikker på at der også er fuld hus til næste 
års julefrokost. Tak til alle de fremmødte og tak for den gode stemning. 

Henrik 
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Siden sidst 
Besøg hos Falck i Aalestrup den 12. november 2008. 

Da Henrik stadig ikke var helt færdig med byggeriet og vi derfor ikke kunne bruge 
vores klublokale, prikkede jeg min gode ven, Anders, der er stationsleder på Falcksta-
tionen i Aalestrup, på skulderen og spurgte om ikke han også syntes, at det var en god 
ide at klubben besøgte hans station. Det syntes han selvfølgelig og var straks klar til 
at lave en brandslukningsdemonstration og fortalte om køretøjerne. 
 
Bagefter fik vi en kop kaffe og snakken gik som altid lystigt. Jens Lund benyttede 
også lejligheden til at få gang i salget af klubtrøjer. 
 
Omkring 30 personer benyttede sig af lejligheden til at besøge Falck og det var en 
lærerig og spændende aften vi havde der. 
 
Tak til stationsleder 
Anders Liltorp for en 
god aften. 
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Klubben 

Kommende arrangementer 
Klubaftener 

Husk vore klubaftener i vinterhalvåret den anden onsdag hver måned kl. 19.00 i klub-
huset på Vandværksvej 4a i Aalestrup. Der er gratis kaffe til alle. 
 
Husk d. 11. marts: Jytte og Hans Ole Aarup viser billeder og fortæller om deres tur 
til den legendariske Goodwood Rivival i England. Tag fruen med, da der også er me-
get spændende for damerne! 
 
HJÆLP: 
Vores klubaftener i vinterhalvåret er heldigvis en stor succes. Der er masser af med-
lemmer hver gang og der er en fornøjelse at se så mange der hygger sig omkring vo-
res hobby. 
Hver gang skal lokalet selvfølgelig gøres klar og der skal laves kaffe mm. og det ple-
jer jeg at tage mig af, godt hjulpet af Jens og Bruno. Jeg får desværre ikke snakket så 
meget med jer, der deltager på de klubaftener, da der går en del tid med at klare alt 
der praktiske sådan en aften. Derfor vil jeg gerne, hvis vi kan lave en ”vagtplan” – 
altså at der er nogle forskellige der hjælper hver gang. 
Det tager et par timer inden mødet og noget renden rundt og lave kaffe mm. i løbet af 
aftenen. Er nogen interesseret i at komme med i ”vagtplanen” så hører jeg gerne fra 
jer. 

Henrik Bygholm 

Kørsel til bryllup og konfirmationer 
Jeg er ved at lave en side på vores hjemmeside med billeder af de forskellige køretø-
jer, vi har i klubben, som man kan leje i festlige forbindelser og til firmaarrangemen-
ter og evt også til filmoptagelser. 
Der er en del der kontakter mig omkring dette, så det vil være noget nemmere for 
mig, at de kan se hvilke køretøjer, der er mulighed for at leje på vores hjemmeside. 
Er du interesseret i at leje ud til de forskellige arrangementer, så kontakt mig omkring 
hvad du er interesseret i. 
Jeg skal bruge et billede af køretøjet 
og lidt data om det. For god ordens-
skyld vil jeg lige nævne, at det selv-
følgelig gælder alle køretøjer, lige 
fra knallerter og til lastbiler - der er 
jo mange forskellige forespørgsler. 
Jeres navn og adresse kommer ikke 
på hjemmesiden, men formidles 
gennem mig. 

Henrik Bygholm 40192592 
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En rejseberetning 
Turen går til Nordkap 

af Grethe og Knud Jakobsen 
 
Lørdag den 9.juni 2007 
En dejlig nat – vi står op ca. kl. 8.15, laver morgenmad med to blødkogte æg og 
franskbrød. Vi får pakket og kører, vi må holde tilbage flere gange, da rensdyrene går 
på vejen, vi fik nogle gode billeder. Så når vi den norske grænse, nu kan vi da snakke 
med folk igen.  
 
Vi tager lidt film omkring grænseovergangen og 
kører videre. Vi finder en campingplads i en by der 
hedder Karasjok. Det første lejrchefen siger, vil du 
sælge bilen? Jeg siger, at jeg hverken vil sælge 
bilen eller min kone. Han var en rigtig spasmager, 
han samlede på gamle ting, han havde en gammel 
motorcykel – en russer, en kopi af BMV og en 
amerikanerbil Linkoln nede i baghaven. 
  
Endelig får vi stillet op og bagefter kører vi ned i 
byen for at handle. Nu kan vi jo snakke med dem, vi kommer tilbage og bestemmer 
os for to dage der. Vi møder et dansk par fra Odense, han er gulvmand og har også en 
gammel bil – MG Midget – så vi får lige snakket lidt. 
 
Mandag den 11.juni 2007 
Det bliver tid for at komme videre, nu skal målet besigtiges. Der er 266 km tilbage til 
Nordkap. Det bliver nok den mest oplevelsesrige tur, vi nogensinde kommer på. 
 
4 tunneller, hvor en er 4,9 km lang og 3 lidt mindre, landskabet er fantastisk, det går 
op og det går ned, vejen er lavet lige op af klipperne og vand til den anden side. Gre-
the var billig til salg, jeg skulle køre ordentlig, sagde hun. Jeg sagde ja, ja, og sådan 
blev det. De sidste stigninger inden Nordkap var på 9%. 
 
Vi når betalingsanlægget, de var slet ikke flove ved at forlange 195 kr pr. person, 
men så gjaldt det også i 2 døgn, og det blev vi. Der er meget koldt heroppe og det 
blæste, men kl. 24.00 skete miraklet – solen står op og der er lyst som midt på dagen. 
Det var et fantastisk syn. 
  
Onsdag den 13.juni 2007 
Det bliver så tid til at køre, der er lige en franskmand, som vil tage et par billeder af 
Volvoen. Vi kører, og det bliver hurtigt nedad de 9% stejle sider, så Grethe sidder 
næsten på mit sæde, så jeg spørger om hun vil køre. Det vil hun ikke, alt går som 
planlagt, vi møder næsten ingen biler eller busser, de første 15 km, hvor vejen er me-
get smal. 
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Siden sidst 
Besøg på Hancock bryggeriet den 22. oktober 2008 

For 5 år siden besøgte Aalestrup Classic Bil & MC Klub Hancock bryggeriet for før-
ste gang, så nu måtte det vist igen være tiden til at besøge de gyldne dråber igen. Der 
er ca. 1 års ventetid på at få en rundvisning, så det er længe siden at jeg bestilte denne 
aften. 
 
Vi var ca. 25 personer der ville se bryggeriet og vi fik en fin rundvisning og hørte de 
mange historier fra vores guide. Det var en munter herre, der altid havde et godt svar 
parat til os. Efter rundvisningen gik vi i kælderen, hvor vi kunne smage på Hancocks 
gode produkter. 
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Siden sidst 
Besøg hos Lauritz Lauritzen den 8. oktober 2008 

Lauritz var så flink at tilbyde os at besøge hans veteranværksted i Klejtrup, da vi ikke 
kunne bruge vores klublokale. Det var som sædvanlig et spændende besøg, hvor Lau-
ritz engageret fortalte alle de gode historier om de forskellige køretøjer. De ca. 30 
fremmødte fik rigtig kigget det hele efter i sømmene og jeg er sikker på at alle hygge-
de sig. Lauritz og Hannes kaffestue blev fyldt til bristepunktet. 
 
Tak til Lauritz og Hanne for deres gæstfrihed. 

Henrik 
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En rejseberetning 
Vi når til en by, der hedder Honningsvåg. Finder en tank og tanker op. Vejen er ved 
at blive så god, at vi nu køre lidt rask til, og det gør vi. Ved kaffetid er vi fremme ved 
en by, der hedder Alto. 
 
Torsdag den 14.juni 2007. 
Vi står rimelig tidlig op – kl. 8.00 får morgenmad, pakker og kører. Vi kører næsten 
400 km, hvor vi finder en dejlig plads. Pladsen hed Skibotn.  
 
Fredag den 15.juni 2007. 
Vi forlader pladsen og kører videre. Det er begyndt at regne lidt, men turen går vide-
re. Halvvejs nede kommer vi forbi Europas største autocamper og campingvogns 
forhandler. Han havde 100 stk. brugte autocamper og flere campingvogne til salg. 
 
Vi ville gøre holdt i Narvik, men havde bestemt 
vi ville køre forbi den første og tage den anden, 
men der kommer ingen, så vi drejer ind på en 
tank for at tanke og lige spørge, hvor langt der er 
til den næste campingplads. Han siger, der er en 
god plads 3 mil ude og 3 mil er lig med 30 km. 
Vi kommer ud til pladsen, den er god, så vi be-
stemmer os for to dage her. Fredag og lørdag og 
køre igen søndag. 
 
Vi kigger lidt på kortet, og finder ud af at vi skal 
køre noget mere for at nå Lillehammer til Sankt 
Hans, da vi gerne skulle til Volvotræf der.  
 
Hen ad natten bliver taglemmen utæt på Pertit. Næste morgen ligger vi en Harald 
Nyborg på taget med en stor sten i hvert hjørne. Næste dag får jeg så Pertit vasket lidt 
inden vi skal spise, bagefter bestemmer vi, at mens Grethe vasker op, vasker jeg spej-
lene, men det bliver ikke til meget, da der kommer 3 som vil snakke. Den ene er en 
tysker, som har gammel Pecho og en Mercedes Cabriolet. Den anden var en dansker, 
men en værre sprællemand, som havde solgt krudt i 30 år, men solgt det hele og taget 
fri 2 år med en stor autocamper på tyske plader og bopæl i England. 
 
Søndag den 17.juni 2007. 
Næste morgen bliver der pakket sammen, Volvoen spændt for og vi kører videre mod 
Lillehammer, det går over stok og sten, selvom det er E6 vi kører på, er vejen ligeså 
som til Fjelsø. Da vi har kørt lidt, er der et billede af en færge, som vi skal videre 
med. Overfarten tager 45 minutter og koster 193 kroner. 
 

 Fortsættes.... 
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Klubben 
Køreture til sommer 

 
 Der er stadig ledige datoer til vores klubaftener til sommer. Jo før det bliver bestemt, 
jo flere møder der op, så skynd dig at kontakte mig hvis du vil have besøg. 
Det er både til vores klubaftener og hvis der sker noget som du syntes kunne være 
spændende for os at deltage i. 
Følgende klubaftener er ledige: 8. juli, 12. august og 9. september. 

 Henrik Bygholm  

Kørsel til bryllup og konfirmationer 
Jeg er ved at lave en side på vores hjemmeside med billeder af de forskellige køretø-
jer, vi har i klubben, som man kan leje i festlige forbindelser og til firmaarrangemen-
ter og evt også til filmoptagelser. 
Der er en del der kontakter mig omkring dette, så det vil være noget nemmere for 
mig, at de kan se hvilke køretøjer, der er mulighed for at leje på vores hjemmeside. 
Er du interesseret i at leje ud til de forskellige arrangementer, så kontakt mig omkring 
hvad du er interesseret i. 
Jeg skal bruge et billede af køretøjet 
og lidt data om det. For god ordens-
skyld vil jeg lige nævne, at det selv-
følgelig gælder alle køretøjer, lige 
fra knallerter og til lastbiler - der er 
jo mange forskellige forespørgsler. 
Jeres navn og adresse kommer ikke 
på hjemmesiden, men formidles 
gennem mig. 
 

Henrik Bygholm 40192592 

Hjælp til Aalestrup Classic-Træf og besøg fra Norge. 
 
 Weekenden den 12-14. juni bliver travl for klubben. Fredag ankommer vores Norske 
venner med 25 veterankøretøjer og 54 personer.  
Lørdag arrangerer vi en tur sammen med dem, hvor vi kører omkring Mariager fjord. 
Her håber jeg at rigtig mange af jer vil deltage, så vi kan få en ordentlig flok med. 
Søndag er der Aalestrup Classic-træf, som nordmændene også deltager i. 
Der er mange opgaver i forbindelse med både besøget og træffet, så jeg vil meget 
gerne have nogle frivillige der vil være behjælpelig de dage. 
Kontakt mig på 40192592 hvis du vil give en hånd med. 

Henrik Bygholm 
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Kommende arrangementer 
Veteranlastbiltræf, lørdag d. 25 april, 2009 

Denne dag har landeve-
jens gamle slidere sat 
hinanden stævne i Aale-
strup. 
 
I lighed med arrange-
menter for veteranlastbi-
ler i Silkeborg og Gjern 
har lokale entusiaster 
besluttet at afholde 
stævne i april i Aale-
strup. 
 
Initiativtageren til stæv-
net er Henning Holm fra 
Vognsild også kendt 
som ”Toyota Henning”, 
der selv møder op med 
sin Opel Blitz. 
 
Stedet er Borgergade 43, Aalestrup, hvor Leoka stiller sin plads med tilhørende facili-
teter til rådighed. Læs mere herom i Vintage Nyt. 

Ove Haubro. 

Galleri 


