
 Aalestrup Classic 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 
 
 

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

Kalender: 
 

11/8  Køretur. Aage Jensen inviterer os til Fjeldsø. Kl. 19.00 
  Tilmelding til Aage på 9864 7139 / 2142 7139 
 
27-29/8 Weekend i Vendsyssel. Se indbydelse inde i bladet. 
 
29/8  Udstilling i forbindelse med Andelskassens motionsløb i  
  Aars. Udstilling fra kl. 09.00.  
  Tilmelding til Henrik på 4019 2592 
 
4/9  Besøg på Aars flyveplads. Rundvisning samt mulighed for 
  flyvetur. Se indbydelse i bladet. 
 
8/9  Køretur hos Hans og Birgit Troelsen i Skals. Køretur om  
  Hjarbæk fjord. Tilmelding på 8669 4689  
 
11/9  Lundø Classic. Træf på Lundø Camping. 
 
28/9  Årets sidste køretur går til Hornum, hvor vi skal besøge  
  Borgmester Knud Kristensens jagtstue og høre jagt historier 
  fra Afrika. Se indbydelsen i bladet. 
 
13/10  Første klubaften med STEGT FLÆSK i klubben kl. 18.00  
  Tilmelding  nødvendig på 4019 2592 eller bygholm@pc.dk.  
  OBS - Max 70. personer! 
 
27/10  Infoaften om turen til USA i 2011.  
  Følg med på hjemmesiden, da datoen ikke er endelig! 
 
10/11  Klubaften kl. 19.00. Mulighed for at få lavet et lamineret  
  skilt til dit køretøj.  
 
8/12  Julefrokost. Menu kommer i næste blad. Max 70 personer. 



Klubaften den 10. marts - Skilte til køretøjerne. 

Til vores klubaften i marts, var der ud over den normale hyggesnak,  
mulighed for at få lavet skilte med data til køretøjerne.  
Der var ca. 50 personer mødt op og der var god efterspørgsel på skiltene. 
(Der måtte gang i trykkeriet igen den næste klubaften i april.)  
Det er noget vi vil gentage et par gange næste vintersæson.  
Det ser godt ud med dataskiltene på køretøjerne, når vi fx holder på havnen 
i Hobro og andre steder at der er klubskilte på køretøjerne. Publikum vil 
gerne læse lidt om de forskellige køretøjer og samtidig laver vi jo lidt re-
klame for klubben - en såkaldt Win-Win situation…  ☺ 
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Køb & Salg 
 

AJS 500 1954.  Ny stempel + opboring.  
Renoveret støddæmper, generator renoveret.  
Gammel nummerplade. Pris kr. 22.000,- 
Anders, 40743884 

Opel Rekord 1,9 1968.Den holder syn til 
2013 og på sorte plader, der er masser af 
ekstra stumper, samtidig har jeg selv købt en 
del nye dele som der skal bruges. Bilen er adskilt og kan ses i min garage 
på lift. Prisen ligger i omegnen af kr. 15 000 
Tommy Rasmussen, 40982694 
 
Ford A 1930. Bilen er i tip top stand og er me-
get velkørende. Skal ses og prøves. Pris kr. 
98.000,-. Kontakt til Jens på 98546042 eller 
21707842. 

 

Triumph Bonneville 750ccm. 1972. 
Superflot og velholdt. Renoveret på MC værksted. Udstyret med rustfri 
stålskærme. Ekstra udstyr. Nysynet. Måske Danmarks flotteste!  
Svend, 86691083 eller 28552366 

Købes: Morris Minor (1000) Gert Gustavsen 26241815 

Købes:Jeg mangler nogle døre til en Lada 1200 "den med de runde lygter 
og skråruder " + himmel og fast seler, samt det stykke der sidder mellem 
bagruden og bagsædet Skulle nogen af medlemmerne have noget af det til 
at ligge evt. en bil uden papirer til dele, så har det også interesse men gerne 
fra før 1973, men modellen passer frem til 85 - 87 Med venlig hilsen Jør-
gen Smed Grynderup Tlf. 98 55 17 33 mob: 29675776 

Her er det Knud Jacobsen der har mast sig forrest i køen. 
Henrik havde travlt hele aftenen med at skriv skilte.  
Udskæringen og lamineringen måtte ejerne selv klare og bortset fra Knud, 
så gik det uden problemer. 
Bruno havde som sædvanlig travlt i køkkenet med kaffen til de mange 
fremmødte. 
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Klubaften den 14. april - Foredrag om USA tur. 

Som optakt til vores tur til USA i 2011, kom Gert Gustavsen og fortalte 
om hans erfaringer og oplevelser i USA. Der var mange billeder fra det 
store stumpemarked og hvad han ellers havde oplevet de gange han havde 
besøgt stedet. Det var meget spændende og der venter deltagerne til turen 
en stor oplevelse er jeg sikker på. Der var fyldt godt op i lokalet med godt 
70 fremmødte og de ekstra stole måtte findes frem. 
Se mere om den kommende tur til USA senere i bladet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Besøg i Borgmester Knud Kristensens jagtstue den 28. september. 
 

Årets sidste køretur går til Hornum, hvor Vesthimmerlands Kommunes 
Borgmester, Knud Kristensen vil byde os velkommen i hans imponerende 
jagtstue. Knud vil fortælle om hans jagtsafarier i Afrika m.m. og vi får de 
mange store dyr at se, som Knud har skudt på de ture. Der er bl.a. en løve og 
krokodille og mange andre spændende dyr har jeg hørt. 
Der er plads til ca. 60 personer i den store jagtstue, så det er efter først til 
mølle princippet. Vil du med til en spændende aften, så tilmeld dig til Henrik 
på bygholm@pc.dk eller på 4019 2592. 
Der er afgang fra klubhuset kl. 17.15, med opsamling i Aars. Vi skal være i 
Hornum kl. 18.00 
 

Orienteringsmøde om tur til USA i oktober  2011,  
Onsdag den 27. oktober kl. 19.00 i klubben 

 
Som du har set først i bladet så havde vi Gert Gustavsen på programmet i 
april måned, hvor han fortalte om hans oplevelser til det store veteranbilmar-
ked i USA. 
De foreløbige planer er, at vi flyver fra Aalborg, via Island til New York. 
Der er vi et par  dage eller 3. Derefter til veteranmarkedet et par dage og der-
efter Washington m.m. Der bliver muligvis mulighed for at der er et alterna-
tiv fil fruerne, mens vi herre er på stumpemarked. 
Vil man blive i USA efter det officielle program, fortsætter man bare på egen 
hånd i USA, i stedet for at tage med de andre tilbage til gamle Danmark. 
Der er så mange der har meldt til at turen, at det helt sikkert bliver til noget 
og vil du med eller er nysgerrig om hvad det er, så mød op og hør hvad der 
er planer for turen. 
Du kan løbende følge med i planlægningen på hjemmesiden og selvfølgelig 
også her i bladet det næste lille års tid. 
Har du spørgsmål er du velkommen til at skrive til mig på bygholm@pc.dk 
eller ringe på 4019 2592. 
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Generalforsamling og besøg hos Rockwool i Ø.Doense den 4. maj. 
 

Generalforsamlingen i år blev afholdt hos virksomheden Rockwool i 
Ø.Doense ved Hobro. Vi startede med en kort orientering inden vi fik en 
rundtur på fabrikken. Det var et spændende besøg, men desværre måtte vi 
ikke tage billeder inde på fabrikken, så dem må I undvære. 
Efter rundturen var der mulighed for at spørge ind til det vi havde set.  
Derefter gik vi over til Generalforsamlingen, der som sædvanlig blev afholdt 
på god og hyggelig vis. 
Der var rigtig koldt den aften (der var snevejr i Thisted) og jeg var kommet 
af sted på min Heinkel scooter i en tynd klubjakke, så der var langt hjem til 
Aalestrup igen ved 22 tiden. 
 
Referat fra generalforsamling afholdt hos Rockwool den 4. maj 2010. 
Ad 1: Ove Haubro blev foreslået og valgt. 
Ad 2: Tage og søn blev foreslået – og valgt. 
Ad 3: Den af bestyrelsen uddelte dagsorden blev godkendt. 
Ad 4: Henrik gennemgik årets små og store arrangementer i foreningen og 
beretningen blev godkendt med klapsalver. 
Ad 5: Bruno gennemgik regnskabet, der udviste et overskud på 15.909,51 kr. 
- godkendt uden bemærkninger. 
Ad 6: 1) Henrik fremlagde en liste,  hvor frivillige medhjælpere kunne skrive 
sig på til forskellige arrangementer. 
2) Johannes gennemgik de af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer, 
nemlig § 5 og  §7.  Ændringerne blev godkendt ved håndsoprækning. 
Ad 7: Genvalg af Henrik Bygholm og Bruno Rasmussen samt Pia Larsen 
(suppleant) og Anette Høj (revisor). 
Ad 8: Under eventuelt anmodede Henrik om hjælp til ombygning af lagerlo-
kaler. HB svarede på spørgsmål om brudekørsel m.m. 
Endvidere oplyste han om nye 
ting, som var kommet på kalende-
ren. 
 
Herefter takkede dirigenten Ove 
Haubro for god ro og orden. 
 
Referent: Johannes Nørgaard 
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Weekend i Vendsyssel på Grønhøj Camping den 27-29. august 

Traditionen tro kan man vist roligt sige, bliver der igen tur til det Nordjyske. 
Det starter om fredagen, hvor folk kommer dryssende om eftermiddagen.  
Når der er folk nok, rejser vi teltet ved fælles hjælp.  
Der vil blive tændt op i den store grill nede ved vores fælles telt.  
Man skal selv medbringe egen fortæring til weekenden.  
Lørdag vil der være køretur i det nordjyske. Det er som sædvanlig en hem-
melighed til det sidste , hvor den tur går hen. Indtil videre er folk ikke blevet 
skuffede. Lørdag tændes der igen op i grillen til festaften.  
Denne aften er især speciel, da Camilla (Mus) helt overtager vaffelbageriet, 
for Farfar Arne. 
Man kan leje hytte, campingvogn eller selv medbringe telt/campingvogn. 
(Vi har aftalt en lille rabat) 
Der er endnu tre campingvogne tilbage.  
Kontakt til campingpladsen: 9888 4433 
Tilmelding på 86692186 eller 28451199 eller  stuck@larsen.mail.dk 

Vi ses i Grønhøj! 

Pia og Henrik 

 
 
 
 
 
 
 

Besøg på Aars flyveplads den 4. september kl. 12.00 
 

Vi er inviteret til at besøg Aars flyveplads. Harding & Tommy viser os 
rundt på flyvepladsen og hangarerne. Der er mulighed for at få flyvetur for 
ca. kr. 150,- pr. person, så nu har du mulighed for at se dit lokalområde fra 
oven. Grillen tændes, så tag kød med!  
Hvis vejret driller lørdag, så flyttes dagen til søndag den 5. september i  
stedet for. Følg med her på hjemmesiden eller kontakt Harding. 
Tilmelding til Harding på 98661661.  



7/6 mandag 
Det øsregner da vi skal pakke bilerne. Jeg møder pladsens mest positive person (Henrik B) 
Han siger ”godmorgen, hvor er det dejligt det ikke støver mere” Men det bliver nu ikke rart 
at køre med ”Hulda ” i dag . 
Vi spiser frokost i Fåborg og fortsætter mod Assens, udenfor Tybrind, punkterer ”Hulda”. 
Hjulet bliver hurtigt skiftet, men Linda og Hjalmar fryser, så de vælger at køre hjem. Vi an-
dre fortsætter til Middelfart, til hotel Sixtus og får anvist vores værelser. Aftenmenuen er 
bestilt i forvejen. Inga og jeg får ”stegt hankat” (dagens fisk = havtaske med kammuslinger) 
Elin og Anders Peter får Oksefilet og de 
andre får Hanekylling med rabarber 
kompot, serveret i dybe tallerkener, det 
er nok på grund af ”rabarbergrøden ”. 
Desserten er Jordbær- jordbær og jord-
bær, på tre forskellige  anretninger - med 
den mindste kande fløde vi har set! Men 
det hele smager rigtig dejligt. Hørte lige i 
tv, at der var faldet 56 mm regn i det 
område vi lige har forladt. 
 
8/6 tirsdag  
Vi skal starte efter at have fået et dejligt morgenmåltid. Vi kører over den gamle Lillebælts-
bro mod Vejle. Vejret er mildt, men overskyet. Gennem Munkebjerg er det ren bjergkørsel 
med 12 % stigninger langs Vejle  fjord og vi kører både op og ned ad Vejles 7%  bakker og 
alle bilerne klarer det fint. Grejsdalen er næste udfordring med 10 sving og en flot natur. I 
Jelling er der kort pause. Efter vi har spist på Statoil Vejle, kører Lars og Jette mod Viborg - 
Jette skal på job om få timer. De sidste biler slutter i Møldrup hos Pia og Henrik S som byder 
på  kaffe og vi  får læsset de ejendele der tilhører ”den sårede bil” af . Vi får en sidste gang 
snak og grin og konstaterer at Arnes bukser er blevet større og større, derfor både livrem og 
seler. Vi har kørt ca. 900 km og været på en flot tilrettelagt og dejlig tur, som de fire arrangø-
rer skal have mange roser for. Kl. 15.30 er vi i Sdr.Onsild igen. 
 
Bente & Anders Peter. 
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Køretur hos Dorthe & Kjeld i Farsø den 9. juni. 
En stor tak til alle jer, der mødte op til vores køreaften den 9. juni. Vi håber I 
alle havde en god aften. Vi var 61 personer og 31 køretøjer, det var et flot 
fremmøde og et virkelig flot syn med alle de gamle biler. Vi håber I oplevede 
noget af Vesthimmerland, som I  måske aldrig havde set før. Besøget hos 
”Time Export” var forhåbentlig også en oplevelse og gav lidt forståelse, af 
hvad de arbejder med. Per, Frands, John og Preben var godt tilfredse med vo-
res besøg. 
Til jeres oplysning, kan vi fortælle, at isen vi fik ved Vilsted sø var sponseret 
af Polaris og kaffen vi fik ved ”Time Export” var sponseret af ”Time Export”. 
Derfor, til dem af jer der lagde den obligatoriske 20 kr., kan jeg fortælle, at der 
var 672.00 kr., som jeg har overgivet til Henrik Bygholm, som vil lægge dem i 
klubkassen, som sponsorbidrag. 
  
Hilsen Dorthe & Kjeld 
Farsø 

Henrik og Henrik nyder over-
farten fra Ærø til Langeland. 
 
Det er altså ikke Jette der er 
stor, det er døren der en meget 
lille… ☺ 
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5/6 lørdag  
Efter morgenbadet skal vi med færgen fra Marstal mod Rudkøbing kl. 10.50. Vi skal mod 
syd til Langelandsfortet. Vi mistede MGèrne.  Pia´s MG ” Felix” er kaput og Lone og 
Vagn holder dem ved selskab, mens det undersøges hvad der kan gøres. Vi får frokost og 
de der har lyst, får set fortet. Vi undsætter ”de sårede” og fordeler mænd, mus og bagage i 
vores biler. Pia siger ”godt vi ikke var på tur med MG klubben, så kunne vi ikke have 
fordelt os og vores bagage”. Felix skal hjem på en autotransporter! Efter en fantastisk tur 

gennem en storslået natur, ankom-
mer vi til ”Carlsberg Camping”, 
hvor vi skal være to nætter. Vi var 
ikke klar over, vi havde en akrobat 
med, men Hjalmar afprøver 
”flyvespring gennem hæk” og 
falder 1-2 meter ned før han lan-
der oven på smørret. De der ser 
det, får et mindre chok, men da vi 
opdager han ikke er skadet - helt 
utroligt - bryder  lettelsens latter 
løs. 
 
 

6/6 søndag   
I dag er vi 5 biler der tager på tur til Egeskov. Solen stråler fra en skyfri himmel, det er 
rigtig sommer. Vi ser både veteranbilerne og nogle ser slottet. Vi mødes igen kl.14. 
Der bliver hvilet ud i græsset. Arne og Inga vælger en solfyldt plads til middagssøvnen, vi 
andre tager skyggen. Ida kan ikke forstå ” Henrik S. har lunger under sine ribben” det har  
hendes far da ikke”☺. Anders Peter har næsten fødderne ude på kørerbanen da han smider 
sig i græsset, men da han har ”trafiklys” sokker på – tilkendegiver han også at der er fri 
bane. Vi Provianterer i Kværndrup til aftenens grillparty. 
Vi fortsætter nordpå mod bl.a. Glorup slot og følger Østersøruten sydpå igen. Da vi når 
Svendborg tager vi et par ekstra omgange i rundkørslen, for at være sikker inden vi beslut-
ter hvilken vej vi skal tage! Vel ankommet på campingpladsen, bliver ejer og biler bedt 
om at komme til informationen, for at blive fotograferet både i og udenfor køretøjerne. 
Det er til pladsens hjemmeside. I aften bruges pladsens grill til vores indkøbte varer, men 
efter et par timer flytter vi i fællesrum-
met. Arne får gang i de to medbragte 
dobbelt vaffeljern – han er temmelig 
prof!  Ida er hjælper i vaffelbageriet og 
serverer dem med både syltetøj og is. Vi 
hygger rigtigt og får grinet endnu mere. 
Camping  fatter kommer på et tidspunkt 
og deltager i selskabet. Han vil for at 
tilfredsstille sikkerhedsmyndighederne, 
installere ”vandret klatrevæg” på plad-
sen?? Endnu en dejlig dag slutter. 

Aalestrup Classic-Træf den 13. juni. 
Det var en minijubilæum klubben kunne fejre i år. Det var nemlig 5. gang 
vi afholdt vores eget træf.  
Vi var noget spændt på vejret og håbede på at det holdt tørt. Vores ønske 
blev opfyldt, men det blæste en del. Det startede lidt sløvt med deltagerne, 
men ved 11 tiden kom der gang i det. Vi endte med deltager rekord med 
ca. 150 køretøjer. 
Der var mange spændende køretøjer og der var mange motorcykler med i 
år. Det var glædeligt, da der ikke har været så mange de tidligere år. 
Vi havde som sædvanlig præmier til de bedste køretøjer og følgende 
vandt 1. præmier:Bedste MC: Henning Jørgensen på en Honda CG 750 
Four 1973. Bedste bil: Torben Jørgensen i en Ford Mustang Fastback 
1968. Tillykke til Henning og Torben med det fine resultat. 
Folkene bag træffet gjorde et stort stykke arbejde og det skal de have 
mange tak for. Der var mange i gang med de mange opgaver der er sådan 
en dag og det var skønt at se hvordan det hele kørte på skinner. 
Vi er klar til igen at byde jer velkommen til næste år, men der er det en 
uge senere pga. Pinsen, nemlig søndag den 19. juni. 
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Tur med Classic til ”Det sydfynske Øhav ” 3-8.juni 2010 
 
3/6 2010,torsdag 
Vi var 8 biler og 17 personer, der var tilmeldt turen. Arne og Inga i Chevrolet, Villy og Elin i 
Chevrolet, Vagn og Lone i rød MG, Henrik S. og Pia i hvid MG, Lars og Jette Ford Consul 
Cortina, Hjalmar og Linda i Ford Pheaton, Henrik B, Emilie og Ida i Fiat 600 multipla og An-
ders Peter og jeg i Mercedes. 
Solen varmer allerede, da vi starter. Afgang fra Sdr. Onsild kl. 7 morgen! Vi følges med de 
andre, da de kommer til Statoil Gråmose og ved ”Sjørens Rast” får vi den første fælles kop 
kaffe, for nogle er det morgenmaden det gælder ! 
På pladsen ved Åbenrå sejlklub, hvor vi indtager vores medbragte frokost i bagende sol, sam-
les alle bilerne. Nu har vi de to arrangører Lars og Jette forrest, Bygholm i midten med rekla-
me for klubben på Fiaten og bagerst er de to an-
dre arrangører, Henrik S. og Pia .Vi fortsætter på 
rute 170 til Fleggaard grænsehandel og fordeler 
det indkøbte i bilerne. Turen går videre langs 
Flensborg fjord. Videre forbi Rinkenæs, Gråsten 
og ud på Broagerland.  
Ved Sønderborg Slot er der kafferast med  LÆK-
KERT hjemmebag .Vi når Naldmose Camping, 
Fynshav ved 18.30 tiden. Lars serverer grillet 
medister med kold kartoffelsalat til.  
Dagen slutter med en fælles  kop kaffe. 
 
4/6 fredag  
Vi er tidligt oppe - Puha - skal med færge fra Fynshav til Søby Ærø kl. 7.15. Der er dækket op 
til os ombord, så at vi kan få vores morgenmåltid. Turen varer ca. 1 time, og vejret er herligt. 
På havnen i Søby møder Ærø Veteranklub op med deres biler, en 15-20 stykker for at byde 
velkommen til Øen .Vi får en flot tur på Ærø, klubbens formand forrest  i Folkevogn, som 
guide og 7 biler følger med ud på tur. Vi var ude ved Fyret, kører videre til Søbygård slot, 
hvor Ærøklubben havde arrangeret kaffe og hjemmebag. Vi gjorde et kort stop ved Voderup 

klint, hvor der er nogle der tager turen ned af 
skrænten - og når op igen! Vi kommer gen-
nem Marstal. På pladsen ved ”Verdens største 
Solfangeranlæg” spiser vi frokost, sammen 
med Ærø beboerne. Det er rigtig sommervejr 
og ved 14 tiden bryder vi op og med Lars og 
Henrik S. forrest, finder vi Ærøskøbing Cam-
ping.Vi må lige  en tur ind i byen, hvor der er 
mange små malerisk huse, for at smage en 
ÆRØIS (med valnødder, sirup og flødeskum).  
Til aften tænder Arne sin medbragte gasgrill, 
så er det bare at ligge det på vi ønsker at gril-
le, og nyde et glas rødvin dertil. Vi hygger os 
udenfor i den lune aften til kl. næsten er 23. 

Sct. Hans i Aalborg Zoo den 23. juni 
 

Vi var ikke så mange som jeg havde troet der ville besøge Aalborg Zoo 
den aften, men vi 6 køretøjer fra klubben der var mødt op, havde en rigtig 
hyggelig aften på Savannen i Zoo. Grillen blev tændt og vi hyggede os om-
kring køretøjerne og så på de andre biler og dyrene selvfølgelig. 
Til Villys store morskab, kom der en og spurgte om han ikke måtte få 
æsken min Fiat Multipla havde været i…. Og Henning G. kaldte den en 
”Pygmæambulance”…. Man skal finde sig i meget bare fordi man er be-
skeden og køre i lille vogn…. ☺ 
Tak til MVVK for indbydelsen til en god aften. 

 

Klubhygge ved grillen. 

Den flotte Londonbus var også  
mødt op. 

Bål og båltale hører  
sig jo også til... 
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Veteranlastbiltræf den 17. april i Aalestrup. 
 

Ove Haubro og Henning Holm var igen klar til at byde veteranlastbiler til træf i Aalestrup. 
Der var mange der tog imod indbydelsen og kørte til Aalestrup langvejs fra. 
Vejret var efter årstiden godt, men mange benyttede sig af at der i år var lavet en lille Bistro, 
hvor der kunne købes store grillpølser og varm kaffe. 
Det var et flot fremmøde med omkring 25 lastbiler og busser og der blev igen i år snakket og 
hygget omkring de store veterankøretøjer. 
Deltagerne virkede tilfreds med arrangementer og Ove har da også lovet at der igen vil være 
mulighed for at se veteranlastbiler på pladsen ved LEOKA næste år i april. 
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Nyt fra Formanden. 
 
Så er vi kommet godt ind i sommeren og endelig har 
vi også fået noget varme, efter et koldt forår. 
Der har været meget at kører til og der er stadig me-
get i kalenderen resten af sommeren. 
I har som sædvanlig været rigtig gode til at bakke op 
om arrangementerne, så det skal I have mange tak 
for. Det er noget vi kan være stolt af her i klubben. 

Vi har i bestyrelsen været på handlen og investeret i klapborde og klap-
stole til vores telte. Det bliver rigtig godt og I kan allerede få glæde af 
det hele til vores træf i Vendsyssel i august. 
Vores Aalestrup Classic-Træf, havde et rigtig flot fremmøde på ca. 150 
køretøjer og som sædvanlig var holdet, bag klar igen i år.  
Tak til alle de frivillige, der gør det muligt at vi kan mødes omkring 
vores gamle køretøjer og tak til alle jer, der kom og viste jeres køretøjer 
frem. Stumpemarkedet vi startede op i år, gik også rigtig godt, så det 
fortsætter vi med. 
Jeg har haft rigtig travlt dette forår og sommer. Det har desværre gjort 
at dette blad, for jeg er jo midlertidig redaktør, er blevet en måned for-
sinket. Hjemmesiden er også mangelfuld med billeder fra vores arran-
gementer, men det indhenter jeg vel efter ferien. Jeg beklager at det ik-
ke er optimalt lige pt. 
Vi har gang i at planlægge en tur til USA efteråret  2011.  
Vi er allerede så mange der har givet forhåndstilsagn, at turen bliver til 
noget. 
Jeg håber at I møder op til informationsmødet til oktober, hvis I er inte-
resseret i at komme med, eller bare gerne vil høre om hvad det er for 
noget. Det bliver en rigtig spændende tur vi får strikket sammen, er jeg 
sikker på. 
Husk at kigge i kalenderen og få jer meldt til i god tid til arrangemen-
terne. Der er stadig meget spændende at deltage i, så jeg håber at vi mø-
des der ude til de mange gode oplevelser der venter! 
 
Vi ses derude! 
 
Henrik Bygholm 
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Carsten Valentin med hans glade campingtræk til  
Aalestrup Classic-Træf. 

 
 

Glimt fra Aalestrup  
Classic-Træf 2010. 


