
 Aalestrup Classisk 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. 
Hjemmeside: www.aalestrupclassic.dk - webmaster: Henrik Bygholm 
Kontingent: Kontingentet er kr. 250,- pr. år, som betales forud pr. 1. januar. 
 
Bestyrelse n: 
Henrik Bygholm, Formand & webmaster  Bruno Rasmussen,  Kasser 
Engparken 45 , 9620 Aalestrup   Borgergade 5a 1 9620 Aalestrup 
40192592 / classic@post.tele.dk   24 85 45 06 / hannesbo63@gmail.com 
        
Jens Lund, Næstformand    Villy Hjelm Pedersen 
Pilevej 6, 9620 Aalestrup    Fasanvej 6, 9631 Gedsted 
98 64 19 72 / lundjens@yahoo.dk   98645294 / vhp@privat.dk 
 
Johannes Nørgaard 
Hannerupvej 209, 9500 Hobro 
86947630 / mgerjo@mail.dk 
    
Klubbladet ”Tændrøret” 
”Tændrøret” udkommer 4  gange om året.  Historier og billeder sendes til redaktøren.  
Vil du sælge eller købe, er der også mulighed for at indrykke en gratis annonce i  
klubbladet.  
 
Finn Frederiksen, Redaktør 
Ulbjergvej 5, Fjelsø, 9620 Aalestrup 
98 64 72 27 / ffrederiksen@hotmail.com 
Finn har orlov som redaktør, så indlæg til klubbladet sendes i stedet til formand 
Henrik Bygholm ind til videre. 

Klubtøj med logo: 
Mulepose  kr.   50,- 
Caps   kr.   80,- 
T-shirt  kr. 125,- 
Sweat.shirt  kr. 160,- 
Fleec jakke  kr. 250,- 
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Køb & salg 
Lincoln  Zephyr Coupe 1948 V12. 
Museumsbil, meget flot kosmetisk-
stand. Mange mekaniske dele skiftet.  
Importeret fra USA. Afgift ikke betalt. 
Kr. 195.000,- (evt. bytte) 
Lars Christensen, Christiansfeld. 
40985060. (Se mere på hjemmesiden) 

 
Ford A 1930. Bilen er i tip-top stand og  
meget velkørende.  
Skal ses og prøves. 
Pris kr. 98.000,- 
Kontakt Jens på 9854 6040 / 2170 7842 

 
 

Diverse papirer sælges:  
Opel Olympia van 1955, Lloyd 600 1956 personbil,  
Autobianchina cabriocoach 1961, Saab 92 1956, Peugeot 202uh van 1949 
Renault R1062 1956, Renault Dauphine 1961, BMW Isetta 300 exp 1961 
BMW Isetta 300 exp 1959, BMW 600 1959, NSU Prima (scooter) 1956 
Har endvidere papirer til lidt Ford /Mercedes osv også sidevognsreg papirer 
Pris pr set har jeg sat så alle kan være med. Kr. 2.500,- pr sæt. 
Kim 20991467 

Ford Anglia 106E 1964. 
Km 105.000. Flot og velholdt bil der skal ses og 
prøves. Kr. 54.000,- 
Michael Olsen, Aalestrup.27521092 

 

    

Lloyd 600 1958. 
En skøn og rigtig charmerende lille bil. 
Den fungerer 100% og er meget velkøren-
de. Kr. 52.000,- Lars Christensen, Christi-
ansfeld. 40985060.  

Tøjet kan købes til vores klubaftener 
eller ved at kontakte Jens Lund på 
9864 1972 / lundjens@yahoo.dk 



Julefrokost den 9.december. 
 

Traditionen tro, var der 
fuld hus til vores julefro-
kost. 
70 personer havde meldt 
sig til, så der var fyldt 
godt op i lokalerne. 
Stemningen var som sæd-
vanlig i top og der var 
vist ikke nogen der gik 
sulten hjem. Der blev 
snakket og hygget ved 
bordene. 

Vores Fiduspokal gik i år til Arne Bach Peder-
sen for hans store arbejde i klubben og ikke 
mindst hans historie med hans vaffeljern. 
 
Pakkespillet gik igen forrygende og der var 
igen rift om en bestemt pakke. Der havde igen 
været gang i kreativiteten med at finde spæn-
dende pakker. 
 
 
 
 

Alt i alt en super aften, med  
masser af godt humør og  
feststemning.  

Tak til alle for en god aften og en god afslut-
ning på året. 
 
Henrik 
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Weekend i Vendsyssel 27-29. august. 
 

Pia & Henrik inviterer os igen til Grønhøj Strandcamping. 
Det er 4. gang vi skal mødes i Vendsyssel og som sædvanlig står den på 

hygge og spændende oplevelser. 
Der kommer flere informationer i næste blad, men sæt allerede nu kryds i 

kalenderen! Tilmelding på 86692186 / 20631199 eller mail på 
stuck@larsen.mail.dk 
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Foredrag med Ib Lynge den 13. januar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi startede året med et spændende foredrag med Ib Lynge fra Viborg, om 
MG´s historie frem til 1939. Der var 40 medlemmer der benyttede sig af 
muligheden for at lære om den spændende historien om MG fabrikken. 
Ib fortalte meget engageret om emnet og det er utrolig hvad han ved om 
det. En god aften og forhåbentlig kommer Ib og fortæller 2. del af MG´s 
historie en anden gang. 

 
 
 
 

Aalestrup Classic-Træf 2010. 
For 5. gang afholder klubben veterantræf i Aalestrup. 

 

Søndag den 13. juni kl. 10-15. 
I 2009 besøgte over 130 køretøjer træffet! 

 
Træffet afholdes på den dejlige plads hos LEOKA,  

Borgergade 43 i Aalestrup. 
 

Støt op om vores træf og inviter gerne vennerne med.  
Der er som sædvanlig mulighed for at købe de store lækre  

grillpølser og drikkevarer i vores store overdækkede Bistro. 
 

Publikumsafstemning om bedste køretøjer! 
Præmier udtrækkes blandt deltagerne! 

Gratis deltagelse! 

Vi vil gerne op-

fordre jer til at 

tage lidt 

”overskud-

stumper” med, 

så vi kan lave et  

godt gammel-

dage bagage-

rumsmarked. 

Så har du lidt 

stumper i over-

skud, så tag 

dem med!  
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Kommende arrangementer. 

 
14. april: Klubaften - Foredrag med Gert Gustavsen 
Gert Gustavsen fortæller og viser billeder fra en tur til U.S.A. Det er samtidig opstarten til 
en Classic klubtur til U.S.A i efteråret 2011 hvis der er interesse for det. Kom og hør en 
spændende rejseberetning! 

17. april: Veteranlastbiltræf ved LEOKA. 
Ove Haubro og Henning Holm gentager suc-
cesen fra sidste år, hvor der kom et rigtig flot 
udvalg af flotte veteranlastbiler. Der er mulig-
hed for at købe grill-pølser på pladsen. 
Kom og se de mange flotte lastbiler og tag 
endelig dit gamle køretøj med.  Kl. 10-16. 

1. maj: Stumpemarked i Aars. 
Traditionen tro, har klubben stand til vores 
lokale stumpemarked i Aars.  
Kom og besøg standen, der er altid en for-
friskning og mulighed for at hvile benene 
lidt. Har du et spændende køretøj som du 
gerne vil udstille, så kontakt Villy Hjelm. 
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Invitation til Sydhavstur i Grundlovsferien.   
- den 3. til den 8. juni 2010 

 
Torsdag d. 3 juni 
Mødested ved Åbenrå Havn kl. ca. 12.00 
Afgang 12.30 videre til grænsen. Der kan handles i en times tid. Afgang kl 14.30 
Hvor vi kører en tur rundt på Flensborg Havn og videre mod Kollund, langs Flensborg 
Fjord og forbi Okseøerne, op til Gråsten, forbi Gråsten Slot på Kongevejen. En lille tur ud 
på Broager Land mod Sønderborg. Vi laver et ophold ved Sønderborg Slot og smager på 
dejligt hjemmebag og jeres selv medbragte kaffe olign. 
Køre mod Fynshav og vores overnatning på Naldmose Camping. 
 
Fredag 4. juni 
Vi skal med færgen kl. 7.20. Vi skal være ved færgen kl 7.00 (Vi overnatter næsten på hav-
nen, campingpladsen er lige ved siden af). Sejlturen tager 70 min. Der kan evt. købes mor-
genmad på færgen. Vi skal rundt på øen og se nogle seværdigheder. Bla. Ærø nisser er en 
specialitet. Vi skal overnatte på Ærøskøbing Camping. 
 
Lørdag 5. juni 
Afgang til Marstal ca. kl 10.00. Vi skal sejle kl 10.50 og skal være der i god tid. Sejltid 60 
min. Vi sejler til Rudkøbing på Langeland. Vi køre ned til Langelandsfortet, hvor vi indta-
ger vor medbragte frokost. Og går på besøg i Langelandsfortet et koldkrigsmuseum. 
Vi kører herfra senest ca. 15.00 Da det er national køredag, må vi hellere få lidt køretur 
koblet på. Vi kører på Marguerit ruten på vestsiden af Langeland op til Rudkøbing og vide-
re over Siø og marguerit ruten på Tåsinge mod Svendborg Sund. Videre mod vor overnat-
ningssted for de næste to nætter, Carlsberg Camping. 
 
Søndag 6. juni 
I dag må man selv lidt bestemme hvad man vil. Men vi laver en tur til Egeskov Slot. Vi 
forventer at være tidligt tilbage på pladsen, så vi kan have en hyggeaften med lækker mad, 
sodavand og lidt fra reservedunken.  ☺Gad vide om der bliver dessert, Arne? ☺ 
 
Mandag 7. juni 
Vi tager af sted fra pladsen lidt op ad formiddagen, kører langs Svendborg Sund, på de små 
veje (Marguerit ruten), mod Fåborg, langs Helnæs Bugt mod Snave og Wedelsborg. Tæt på 
Assens forbi Tybrind Vig, Fønsvig og Gamborg Fjord. Videre mod Motel Lillebælt. Det er 
værelser med bad og toilet og det er incl. Morgenmad. Der skal vi nok ud og finde noget 
aftensmad et sted. 
 
Tirsdag 8. juni 
Vi kører over den gamle Lillebæltsbro, til Fredericia. Turen fortsætter langs Lillebælt op til 
Vejle Fjord, hvor vi udfordrer de små veje ind til Vejle. Herefter går turen i bunden af 
Grejsdalen mod Jelling, hvor vi holder vores middagspause, og derefter er der valgfrit gear 
hjem. 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Aalestrup Classic Bil & MC Klub, 
tirsdag den 4. maj kl. 18.30 

 
Generalforsamlingen afholdes hos ROCKWOLL,  

Rockwoolvej 1, Ø. Doense 9500 Hobro. 
 

Inden generalforsamlingen vil der være en rundvisning i virksomheden på ca. 1½ time. 
Vil du følges til Rockwool, så er der afgang fra klubhuset kl. 17.45 
Af hensyn til kaffen, så meget gerne tilmelding til Henrik på 40192592 eller på  
bygholm@c.dk senest den 3. maj 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Indkommende forslag skal være formanden i hænde inden generalforsamlingen. 
Følgende er på valg til bestyrelsen: Villy Hjelm Pedersen og Johannes Nørgaard. 

Henrik Bygholm 
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Veterantræf på i Jesperhus blomsterpark. 
Afgang fra klubhuset kl.8.30 med opsamling undervejs mod Skive. 
Tilmelding til Pia og Henrik senest den 30. april på 28451199 eller 
mail på stuck@larsen.mail.dk 

Classic-Torsdag på Hobro havn starter den 6. maj. 
 
Vores ugentlig aftentræf på Ho-
bro havn, starter igen den 6. maj. 
Det er en uge tidligere end plan-
lagt, på grund af Kr. Himmel-
fartsferien og turen til Jesperhus 
den 13. maj. 
Det er 3. sæson på havnen vi 
tager hul på og mon ikke at der 
sommeren igennem igen kom-
mer mange spændende køretø-

jer? Det er dejligt lige at smutte til 
Hobro og få en is og lidt hyggesnak 
med vennerne og hilse på nogle nye. 
Den Blå Fisk er igen vært ved pøl-
ser og kaffe til alle udstillerne her 
den første gang. Vi ses i Hobro! 

 
 
 

 Golf model IKEA… alt er der, det skal bare samles… ☺☺☺☺ 
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Foredrag om klubbens historie med Henrik Bygholm den 10. februar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selv om vi en  forholdsvis ung klub på kun 8 år, kan vi godt tillade os at være 
lidt stolte af hvad vi har nået. Foredraget i februar, beviste at vi absolut ikke 
har lagt på den lade side og at vi hele tiden har været i en positiv udvikling. 
Der var mødt 50 medlemmer op, så der var fyldt godt op i salen. Nye ansigter 
benyttede også chancen til at lærer klubbens historie at kende. 
Endnu en god klubaften med masser af snak og hygge. 
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• Man skal tage stilling til om man vil bo 2 personer i hytterne eller 4 personer i hyt-
terne. 

• Man skal have campingpas, ellers bliver der lagt kr. 35,- oven i priserne 
(campingpas koster kr. 100,-) 

• Vi skal bruge registreringsnummer på bil og fødselsår på folkene. 
• Man skal selv medbringe sengetøj og linned 
• Vi har regnet ud til at ved 2 pers i hytterne incl. 2 færgebilletter entre til Egeskov 

og Langelandsfortet, bliver det i runde tal kr. 3000,00 pr. par. 
• Hvis vi bliver 20 personer kan der være tale om grupperabatter nogle steder. 
• Man skal selv medbringe morgenmadsting og frokost. Aftenmåltider ser vi om vi 

laver noget fælles "købsammenindagtigt". Måske kan vi gå ud og spise en aften. 
• Max. Antal: 20 personer . 
 
Der bliver info aften for tilmeldte ekvipager, mandag den 19.april kl. 19.00 i Klubhuset. 
 
Tilmelding senest den 28. marts til: 
 
Jette og Lars på 86692101 eller mail på jette.roum@gmail.com   
Eller Pia og Henrik på 86692186 / 20631199 eller mail på stuck@larsen.mail.dk 

 
Se sidste nyt på hjemmesiden om turen! 

 
 
 

National køredag 
Veteranavisen Klassisk Bil & MC, startede for nogle år siden en fin  
tradition med en national køredag, på Fars dag den 5. juni. 
Det har Aalestrup Classic 
bakket op lige fra start, så 
vi arrangerer selvfølgelig 
igen i år en køretur den 5. 
juni.  
Der startes fra klubhuset 
kl. 13.00. Turen er desvær-
re ikke på plads endnu, 
men bliver som sædvanlig 
ad en naturskøn rute i om-
rådet. Tilmelding til Jens 
Lund på 98641972 eller 
mail på  
lundjens@yahoo.dk Udsnit af køretøjer fra turen i 2007 til Hvalpsund. 



Nyt fra Formanden. 
Vores Redaktør Finn Frederiksen, har orlov fra 
”jobbet”, så jeg har fået den betroede stilling ind til 
videre. Jeg håber at jeg kan klare opgaven tilfreds-
stillende, mens Finn holder pause. 
Som I kan se i bladet, så har vi allerede haft de første 
arrangementer i år. 
Det bliver igen et år med fuld fart på og med masser 
af muligheder for at få nogle gode oplevelser sam-

men. Mange har meldt sig til at lave ture og fek.s. har Pia & Henrik og 
Jette & Lars, taget initiativ til en tur på 6 dage til det Sydfynske øhav. 
Det lyder rigtig spændende og dejligt når der er noget der prøver noget 
nyt. 
Der starter også et nyt træf op i Jesperhus Blomsterpark. Det er et nyt 
initiativ, som jeg håber kan blive noget vi taget med til hver år. 
Vi har selv et lille jubilæum i år. Det er 5. gang vi afholder Aalestrup 
Classic-Træf. Jeg håber at så mange som muligt bakker op om træffet 
og at vi igen får en dejlig dag sammen. 
Jeg vil også lige minde jer om at vi selvfølgelig har stand til stumpe-
markedet i Aars. Kig forbi og få en forfriskning og en lille snak. 
Jeg vil gerne bede jer om at melde jer til arrangementerne i god tid af 
hensyn til arrangørerne. Det kan være svært mht. borddækning, kaffe 
m.m., hvis man først kender antallet af deltagere, aftenen inden arran-
gementet skal være. Det betyder jo ikke at man ikke kan melde til i sid-
ste øjeblik, men har I mulighed for det, så grib knoglen og meld jer til 
hurtigst muligt. 
I skal lige være OBS på at vi har flyttet generalforsamlingen i år. Det er 
IKKE den 2. onsdag i maj , men tirsdag den 4. maj. Det er på grund af 
at vi skal besøge ROCKWOOL i Ø-Doense ved Hobro.  
Der er rundvisning på fabrikken inden generalforsamlingen, men det 
kan I se mere om i bladet. 
Jeg håber at vi får rigtig mange gode oplevelser sammen her i foråret 
og sommeren, der er i hvert fald masser af muligheder for det! 
 
Vi ses derude! 
 
Henrik Bygholm 
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Kalenderen 

14/4 Klubaften: Gert Gustavsen kommer og fortæller og viser billeder fra U.S.A. 
Det er også en optakt til en Classic tur til staterne i 2011. 

17/4 Veteranlastbiltræf hos LEOKA, Borgergade 34 Aalestrup. 10 - 16. 
Se mere i bladet. 

30/4 Midt Vendsyssel Veteran Klub inviterer til årets første træf i  
Dronninglund. Se www.mvvk.dk 

1/5 Stumpemarked i Aars. Aalestrup Classic har stand. Kom og besøg os og få 
en forfriskning. Se mere i bladet. 

4/5 Generalforsamling. Den afholdes på ROCKWOOL i Ø-Doense. Se mere i 
bladet. 

6/5 Classic-Torsdag på Hobro havn. Sæsonstart til træf hver torsdag aften.  
Første gang er der gratis pølser til deltagerne. Se mere i bladet. 

13/5 Veterantræf i Jesperhus Blomsterpark. Gratis adgang til parken for  
udstillere. Se mere i bladet. 

22/5 Midt Vendsyssel Veteran Klub indbyder til træf. Se mere på www.mvvk.dk 

3-8/6 Grundlovstur til det sydfynske øhav. Se mere i bladet. 

5/6 National køredag. Afgang fra klubhuset kl. 13.00. Se mere i bladet. 

9/6 Køretur kl. 19.00. Kjeld & Dorthe Sørensen, Søndergade 88, Farsø.  
(YX-Energi) Tilmelding på 98631095 / 40881095 

13/6 Aalestrup Classic-Træf. For 5. gang afholder vi vores klubtræf. Sidste år var 
der over 130 køretøjer. Se mere i bladet. 

14/7 Køretur Kl. 19.00. Jens & Herdis Fomsgaard, Skråupvej 51, Klejtrup.  
Tilmelding på 9854 6042 / 2170 7842. 

11/8 Køretur kl. 19.00. Aage Jensen, Fjelsøvej 87 Aalestrup.  
Tilmelding på 9864 7139 / 2142 7139 

27-
29/8 

Weekend i Vendsyssel.  For 4. gang inviterer Henrik & Pia os til Grønhøj. 
Se mere i bladet. 

8/9 Køretur. Hans og Birgit Troelsen inviterer til tur rundt om Hjarbæk fjord. 
Mere i næste blad. 

11/9 Lundø-Classic. Naturskønt træf på Lundø camping. Mere info i næste blad. 
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Arne Bach Pedersen modtager årets Fiduspokal, ”Det Gyldne Vaffeljern”  
af Henrik Bygholm til julefrokosten. 

 

 

Støt vores sponsorer 

- de støtter os! 


