
Tændrøret

www.aalestrupclassic.dk

Nummer 21 Marts 2018



Vinder af fiduspokalen 2017:

Henrik Bygholm for at køre 4 knallerter

tør på turen til Sverige.

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 gamle.

Klublokale

Klubben har klublokale på Vandværksvej 4a i Aalestrup.

Hjemmeside

www.aalestrupclassic.dk - Webmaster: Kenneth Kristensen.

Kontingent

Kontingentet er fastsat til kr. 300,- pr. år.

Beløbet betales forud pr. 1. januar.

Bestyrelse

Henrik Bygholm, Formand

Engparken 45, 9620 Aalestrup

40 19 25 92

classic@post.tele.dk

Pia Lindhart Larsen, Næstformand

Nybovænget 37, 9632 Møldrup

28 45 11 99

stuck@larsen.mail.dk

Aage Jensen, Kasserer

Fjelsøvej 87, 9620 Aalestrup

21 42 71 39

classicaalestrup@gmail.com

Jan Mathiasen, Bestyrelsesmedlem

Ibisvej 19, 9640 Farsø

51 50 35 74

fammathiasen@live.dk

Villy Hjelm Pedersen, Bestyrelsesmedlem

Fasanvej 6, 9631 Gedsted

98 64 52 94

vhp@privat.dk

Aalestrup Classic 50cc

Hans Ole Aarup er kontaktperson for knallertafdelingen, så det

er ham I skal kontakte angående køreture m.m.

Hans Ole Aarup, Kontaktperson for Classic 50cc

Mejsevej 9, 9640 Farsø

23 71 15 50

hansoleaarup@mail.tele.dk

Klubbladet “Tændrøret”

“Tændrøret” udkommer 4 gange om året.

Historier og billeder modtager redaktøren meget gerne.

Kenneth Kristensen, Redaktør & Webmaster

Dalgas Allé 107 st 2, 7800 Skive

29 65 17 88

aalestrupclassic@gmail.com

Aalestrup Classic på Facebook.

Vi har enorm glæde af vores

Facebookside.

Der er masser af aktiviteter og vi er

efterhånden over 640, der deler alverdens

oplevelser og underholdning på den side.

Kom med, hvis du er på Facebook, det er

ret sjovt og interessant!

Vi ses på Facebook!

Henrik Bygholm

Salg af klubeffekter
Her er klubbens sortiment af tøj, caps, nøgleringe og muleposer.

Det er i bedste kvalitet og i sort med hvid logo. Udvalget kan købes i klubben eller ved

at kontakte Aage på tlf 21 42 71 39 eller Jan på tlf 51 50 35 74.

Cap: 80,- kr.

Mulepose: 50,- kr.

Fleece: 250,- kr.

T-shirt: 125,- kr.

Trøje: 160,- kr.

Oplukker: 20,- kr

Deadline for næste blad:

1. Juni 2018

Nøglering: 25,- kr

Forsiden
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Kalenderen

Maj

Vi mangler personer, der vil lave køreture. Kontakt Henrik på 40 19 25 92, hvis du vil lave en tur.

Marts

29

Træf i Blære.
Se mere på hjemmesiden.

Juni

16
21
-

25

3 Classic 50cc. Køretur.
Hvem laver tur?

4 Classic 50cc. Klubaften kl. 19.00.
Besøg fra ThorCap. Se mere på hjemmesiden.

7 Stumpemarked i Herning.
Se mere på http://www.stumpemarked-herning.dk

12
Bestyrelsesmøde.
Har du noget du mener bestyrelsen skal behandle, så
kontakt formanden.

21
Aars Stumpemarked & Veteranudstilling.
Se mere på https://www.aars-stumpemarked.dk

11

Bilmesse og stumpemarked i Fredericia.
Klubben har stand.
Se mere på https://www.bilmesse-brugtmarked.dk

April

Techno Classica Essen.
30. Verdensmesse i Essen i Tyskland.
Se mere her: http://www.siha.de/tce_uk.php

Classic Klubaften kl. 19.00.
Vi ser film om Folkevognen/Logicar fra Viborg.

25 Motorcykler. Køretur.
Hvem laver tur?

24
-

25
Åbning af ishytten i Hvalpsund.
Se mere på hjemmesiden.

5

Go’On Event i Farsø
Se mere på hjemmesiden.

Hovwdiaudi inviterer til klassisk- og veterantræf i Viborg.
Se mere på http://www.hovwdiaudi.dk/traef

5

5

Privat stumpemarked i Vester Hornum.
Flere oplysninger på hjemmesiden eller ved henvendelse til
Børge Jensen på tlf: 98 66 30 76 eller mobil: 24 42 00 94

Åbning af Jesperhus Blomsterpark.
Se mere på hjemmesiden.10

16 Generalforsamling i klubhuset kl. 19.00.
Se mere på hjemmesiden.

19

Opstart på havnen i Hobro.17

Pinseparade i Løgstør.
Se mere på hjemmesiden.

Classic Race Aarhus.
Se mere på http://www.craa.dk

25
-

27

9 Aalestrup Classic. Køretur.
Hvem laver tur?

3
Classic 50cc. Himmerlandsturen.
Se mere på hjemmesiden.

5

6

Grundlovstur. Preben laver tur til Fur.
Se mere på hjemmesiden.

Harrevig Volvo træf.
Se mere på hjemmesiden.9

Veterantræf i Kongensbro.
Se mere på hjemmesiden.2

Classic 50cc. Køretur.
Villy Hjelm Pedersen laver tur fra Gedsted.
Se mere på hjemmesiden.

30 Motorcykler. Køretur. Kim Jensen laver tur fra Fjeritslev.
Se mere på hjemmesiden.

10

16

23

13 Aalestrup Classic. Køretur.
Hvem laver tur?

Aalestrup Classic-Træf. Kl. 10-15 på Borgergade 43 i
Aalestrup. Se mere på hjemmesiden.

Aalestrup Classic. Køretur i samarbejde med NVMK.
Se mere på hjemmesiden.

Classic 50cc - Løgstørtur (Tour de Stjerneskud XL).
Se mere på hjemmesiden.

Rock’n Rold and Classic Car Show
Træf på “The old service station” i Rold.
Se mere på hjemmesiden.

9

27 Motorcykler. Køretur. Tommy laver tur fra Aars.
Se mere på hjemmesiden.

3



Nyt fra redaktøren/webmasteren
Der har været en del skriverier omkring køreture på klubbens

Facebook side, og da jeg ikke kan følge med i alt derinde, er vi

nødt til at opsætte nogle retningslinier.

Hvis I vil lave en køretur, eller et andet arrangement, så skal der

sendes en mail til mig (aalestrupclassic@gmail.com) og Henrik

(bygholm@pc.dk) med følgende indhold:

n Overskrift
En god og sigende overskrift.

Der benyttes "Classic 50cc - " som prefix, hvis det er et arrangement

udelukkende for knallerter.

Der benyttes "Motorcykler - " som prefix, hvis det er et arrangement

udelukkende for motorcykler.

n Beskrivelse af arrangementet
Beskrivelse af arrangementet, herunder om der er specielle ting, der

skal tages højde for. Det kunne være oplysninger om at man selv skal

medbringe kaffe eller lignende. Er der tale om en køretur, kunne det

være lidt om hvor turen går hen, og hvad man skal se.

n Starttidspunkt
Dato og klokkeslæt for arrangementets start.

n Sluttidspunkt
Dato og klokkeslæt for arrangementets slut.

n Adresse
Fuld adresse (inklusiv postnummer og bynavn) for arrangementet.

Er der tale om en køretur, er det adressen, hvor man mødes inden

turens start.

n Pris
Prisen for arrangementet (0 kr hvis det er gratis at deltage).

n Tilmelding
Her angives oplysninger om hvem man tilmelder sig til, samt sidste

frist for tilmelding. Gerne med både navn, telefonnummer og E-mail.

Alle oplysninger er nødvendige, for at jeg kan lægge køreturen/

arrangementet ind i kalenderen på hjemmesiden.

Redaktøren/Webmasteren

Nyt fra formanden
Så er det snart ende på vintersæsonen og inden længe kan vi,

hvis vejret tillader det, så småt begynde at rulle ud i gader og

stræder med vores køretøjer.

I 2018 byder vi velkommen til to nye tiltag i klubben.

Vi får vores motorcykelafdeling startet op for alvor, med en fast

køreaften hver den 4. onsdag i hver måned, og vi starter op med

en årlig køretur for knallerter her i Himmerland. Det hedder

Aalestrup Classic 50cc – Himmerlandsturen. I år går turen fra

Aalestrup og til Løgstør og retur på den gamle jernbane

“Himmerlandsstien”. Se mere senere i bladet om disse to tiltag.

Vi mangler stadig nogle, der vil lave køreture til både knallerter,

motorcykler og biler, så kig i kalenderen, og se hvilke datoer, der

er ledige. Vi vil gerne se dit område, så kontakt mig og

redaktøren/webmasteren (se herunder), så vi kan aftale en tur.

Aage mangler kontingent fra små 100 medlemmer, så tjek lige

om du er en af dem, der har glemt at betale. Se hvordan der kan

betales i den gule boks til højre. Vi nærmer os også general-

forsamlingen. Har du noget du gerne vil have vi tager op der, så

kontakt mig, så vi kan få det med. Jeg håber på fint fremmøde,

som sædvanlig. Der bliver masser af madder til os efter general-

forsamlingen.

Ellers glæder jeg mig til de sidste klubaftener i klubhuset, og ser

naturligvis frem til, at vi snart mødes på vejene igen.

Henrik Bygholm

Velkommen til nye medlemmer

Nr. Navn By

587 Orla Frank Pedersen 9640 Farsø

588 John Tulstrup Petersen 9610 Nørager

589 Henrik Olsen 9640 Farsø

590 Poul Erik Hermann Stück 8600 Silkeborg

591 Karl Ejner Christensen 9670 Løgstør

592 Jannik Olsen 9640 Farsø

593 Villy Lund Nielsen 9240 Nibe

594 Johannes Aaldering 8831 Løgstrup

595 Jesper Krogh Jensen 9640 Farsø

596 Lauritz Skårup Kristensen 9640 Farsø

Antal medlemmer: 366

Husk at meddele adresseændringer til Aage Jensen

Betaling af kontingent for 2018
Efter vi er begyndt at få klubbladet leveret direkte ud til jer fra

trykkeriet, har vi ikke længere mulighed for at sende girokort ud.

Derfor er der følgende muligheder for at indbetale

klubkontingentet:

n Bankoverførsel til Reg. Nr: 2560 Konto Nr: 3496812149

- enten via homebanking, eller i banken.

Husk navn og gerne medlemsnummer (står bagerst på

bladet) - ellers kan vi ikke se, hvem der har indbetalt.

n Betale kontant til klubaftenen i januar eller februar.

n Mobilepay til 23 91 83 17.

Husk navn og gerne medlemsnummer (står bagerst på

bladet) i besked boksen - ellers kan vi ikke se, hvem der

har indbetalt.

Kontingentet er for 2018 fortsat kr. 300,-.

Kontingentet betales pr. 1. januar 2018.

Vi sender ikke rykkere ud, så modtager du ikke klubbladet, er

det sandsynligvis på grund af manglende kontingent.

Er der noget du er i tvivl om angående kontingentet, så er du

velkommen til at kontakte Aage Jensen på telefon 21 42 71 39

Knallert- og motorcykellygter søges.
Jeg mangler 12 stk. gamle lygter, som skal bruges til lamper over

bordene i klubhuset. De må gerne være rustne eller

ramponerede. Har du en eller flere du vil forære klubben, eller

sælge til fornuftige penge, så kontakt mig på tlf: 40192592 eller

bygholm@pc.dk

Henrik Bygholm
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Julefrokost

Vi er sidst i november - hvad venter vi pâ?

Jo, den 1. december kan vi tilmelde os til årets julefrokost.

Og så er det jo bare at vente på, at det bliver den 13. December.

Der er ca. 70 pladser, men for en gangs skyld havde vores

formand talt forkert, så vi endte med at være 77. Men det gik

alligevel - vi kommer jo alle hinanden ved.

Alle fik hilst og trykket hånd. Dog ventede vi på Kjeld fra

Ulbjerg, som havde fået et lille bord for sig selv. Et VlP bord.

På grund af formandens lille “regnefejl” blev biblioteket også taget i brug ved

årets julefrokost.

Han lod vente på sig, for det viste sig, at han havde set forkert på

starttídspunktet. Hvorfor han skulle have denne VIP plads, er en

intern ”krig" mellem Kjeld og Henrik, som vi også fik

forklaringen på: Noget med at de to elsker at drille hinanden.

VIP bord til Kjeld Sørensen fra Ulbjerg.

Så gik startskuddet - sildene stod klar, derefter var der

fiskefileter, tarteletter, stuvet hvidkål med frikadeller, grønlangkål

rned hamburgryg og leverpostej.

Kjeld og Henrik elsker at drille hinanden - på den kærlige måde.

Og så gik der spurt i det!

Vi skulle hver især medbringe en pakke, som vi skulle spille

terning om. Da vi havde fordelt pakkerne og stjålet fra de andre,

slog klokken, og de som var heldige kunne pakke op, og se hvad

de var heldige at få.

Der efter stod Pia og Kenneth op, da de skulle udlodde en kurv

til en af dem, der havde skrevet til klubbladet i løbet af året.

Vores æresmedlem, Helge Pedersen, fik lov til at trække den som

havde vundet. Det blev meget velfortjent Dorthe Linnemann

Filskov.

Så er vi klar til at tage for os af retterne.

Pakkespillet er igang.

Så var det tid til risalamande, dog synes jeg vi manglede mandlen

og mandelgaven! Derefter var der kaffe og småkager.

Hele aftenen var der en god snakken og en masse hygge, som

jeg mener kendetegner vore dejlige klub. Og som et godt punkt,

var det dejlígt, at se så mange unge mennesker, det giver et frisk

pust til vores klub.

Dorthe Sørensen

Vinder af årets kurv for indlæg til klubbladet - Dorthe Linnemann Filskov.
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Tur til Rothenburg i Tyskland
Vi besøgte Rothenburg første gang i sommeren 2014 på turen

hjem fra sydenden af Gardasøen i “Den gamle grønne", som vi

måtte efterlade dernede, med motordefekt. Dog fik vi en lånebil

gennem SOS, som også sørgede for at den ”gamle” kom hjem i

god stand. Vi fik alletiders behandling af`SOS, vi kørte taxa

dernede inden vi fik lånebilen, for 2300,00 kr. Og det hele

kostede os 0,00 kr.

en frokosttallerken (rneget almindeligt). På turen hjemad, ad

bjergveje og kringlekroge gav Lasses bremser op, så han måtte

bruge motorbremsen. Tilbage på hotellet gik Lasse og Hans

straks i gang med at reparere. Ind i mellem måtte de dog holde

pause, for der var festaften, med god mad, vin, underholdning og

ikke mindst overrækning af gaver for deltagende klubber til

værtsparret. I mellemtiden havde Lasse opgivet at få bremserne

lavet, så den kom også hjem med SOS.

Søndag morgen efter morgenmaden, var det tid til afsked, og så

gik det ellers hjemad. Lone og Lasse skulle køre med Hans, i

hans nyere Citroen, så det gik med “citronfart”, som Lasse

sagde. Vi havde fået det meste af deres bagage med, så det måtte

de hente i Hvalpsund. Vi havde bestilt hotel i Rothenburg, men

Lone og Lasse rnåtte springe over, så Kjeld og jeg tog

derop, og landede på et lille hyggeligt hotel. Da vi kom til

Rothenburg, var byen lukket af, da der var gammel bondefest,

hvor de drev rundt med grise og får i byen. Dertil skete der en

masse andre ting, det var en plusoplevelse.

Vi fortsatte turen over Frankrig til et megastort bilmuseum, (en

stor oplevelse). Der mødtes vi med alle de andre, der skulle til

internationalt Vauxhalltræf. Efter gennemgang af museet og

frokost, gik turen til Basel. Vi fandt ret nemt vores hotel, der var

et fint hotel med gode værelser og god mad.

Torsdag var vi på køretur og samledes på en skøn skovkro, hvor

vi skulle spise frokost, derefter var der arrangeret en køretur

rundt i det kønne Schweiz. Herefter gik turen hjem til hotellet og

aftensmaden. Efter lidt hygge i baren var vi trætte, og gik i seng.

Fredag efter morgenbuffet startede vi op igen på en længere tur,

hvor vi endte på endnu et museum med gamle biler,

benzinstandere og mange andre ting, der relaterede til biler.

På museet skulle vi spise frokost, en tallerken med pølse, pålæg

ost og andre gode ting. Så var det tid at tage hjem på hotellet.

Kl. 18 stod der en bus udenfor, som skulle køre os ind til Basel,

hvor vi skulle spise til aften. Synd at vi var for trætte. Dog fik vi

kræfter til lidt hygge i baren.

Kjeld og Dorthe med “Den gamle grønne” til Open by Night i Viborg i 2015.

Bro over Rhinen i Basel.

OBS: Jeg har desværre ikke modtaget billeder til denne historie, så

billederne er enten taget fra arkivet, eller lånt fra internettet.

Lørdag morgen efter morgenbuffeten startede vi op igen.

På tur i den skønne natur med både bjerge, enge og alt der i

mellem. Vi gjorde holdt på en smal vej højt oppe over en sø,

hvor det var tid til at nyde en øl, og gå en tur i den smukke

gamle by. Ja, der var også tid til at reparere en bil, der var blevet

træt. Derefter gik turen videre, ud at se mere Schweiz. Vi endte

ved endnu en sø med en hyggelig restaurant, hvor vi nød endnu

Vi måtte parkere uden for den store gamle ringrnur på en stor p-

plads. Vi fandt hotellet, nød en stille øl og gik derefter tilbage til

bilen for, at hente lidt bagage, mens jeg gjorde det, kom Kjeld og

bad om blyant og papir, han havde stået og kigget og pludselig

røg en nyere Opel en hel meter bagud. Det var en ung pige, der

holdt foran, der havde sat bilen i første gear i stedet for i

bakgear. Hun reagerede ikke på, hvad hun havde lavet, så vi

skrev nummeret ned, og skrev et brev til ejeren af Opelen med

vores navn og telefonnummer.

Stemningsbillede fra Rothenburg.

Tilbage til hotellet, og så ud at gå i den skønne gamle by, og

mens vi gik derude ringede politiet, vi skulle mødes på hotellet

efter kl. 21. Jeg må sige at det tyske politi reagerer hurtigt.

Havde det været herhjemme tror jeg ikke, der var sket noget!

Mødet med politiet var en oplevelse. Da det kun er mig, der taler

både tysk og engelsk, måtte det jo være mig, der skulle føre

ordet. Det passede dem ikke, men de måtte jo nøjes J.

Rothenburg med ringmuren omkring den gamle bydel.
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Alt i alt var de meget tilfredse, og vi har ikke hørt mere til sagen.

Søndag morgen efter morgenmaden gik turen til Farsø - 995 km.

14 dage efter kom begge biler hjem med samme transport.

Vi havde lovet os selv, at vi ville til Rothenburg igen, så den 14.

Maj 2015 startede vi Audien og tog afsted til 3 overnatninger.

Vi fandt et dejligt hotel, lidt sent, da vi havde et lille uheld med

en bolt, der sprang ved et eller andet, der skulle holde hjulet.

Heldigvis passede en af hjulboltene. Derefter var det bare ud og

finde noget at spise, og så hjem og sove.

Ringmuren omkring Rothenburg.

Fredag var der morgenmad i hotellets restaurant, og så ud og se

på byens små gader (2 biler kan ikke passere hinanden uden at

tage fortovet i brug), hver gang man drejer om et hjørne kommer

der nye synsindtryk. Man kommer nemt til at trænge til en øl

eller et glas køligt hvidvin, lidt frokost kunne også bruges.

Flotte gamle huse i Rothenburg.

Derefter tog vi en tur med en turbil (en der skulle forestille en

gammel hestevogn). Chaufføren var en ældre mand, der var god

til at fortælle, så vi fik valuta for alle pengene. Efter en ekstra

god spadseretur tog vi til hotellet, og gjorde klar til at gå ud og

spise på vores lille dejlige restaurant.

Man kan også støde på flotte gamle biler i Rothenburg.

Om aftenen fandt vi en lille restaurant, hvor de lavede noget

rigtig godt mad. Efter lidt hygge og en lille aftentur, var vi klar

til at gå vi seng.

Lørdag skulle vi fejre Kjelds fødselsdag, så vi var oppe på den

gamle høje ringmur, hvor man kan gå næsten hele byen rundt.

Her ses hvorledes man kan gå på ringmuren.

Så atter en lille spadseretur - man kan slet ikke lade være.

Vel hjemme på hotellet var det bare tid til at gå i seng. Jeg faldt

hurtigt i søvn, Kjeld sad i vinduet og røg (vi havde fået

tilladelse). Pludselig lød det: “Dorthe kom og hjælp míg”. Han

var kommet til at nyse og dermed røg hans gebis ud på naboens

flade tag. Han kunne nemt komme derned, da der var et stort

udluftningsrør halvejs nede, men han kunne ikke nå op til det

igen. Fat i håndklæderne og en stol og så hejse den ned til ham.

Ja, op kom han da, men stolen måtte blive dernede. Jeg tror

aldrig, jeg har grinet så meget. Næste morgen måtte jeg sige til

receptionisten, at det var min tegnebog, jeg havde tabt - en lille

løgn dur vel også!

Flotte gamle huse i Rothenburg.

Rothenburg blev í 1631 under 30 årskrigen indtaget af en katolsk

general - Tilly, som ville brænde byen af, men han skånede den

dog. Under 2. verdenskrig var byen fredet, men det glippede og

byen blev bombet i marts 1945. Herefter gik de allierede

sammen om at bygge byen op igen i den gamle stil.

Dorthe Sørensen

Rothenburg.
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Løvfaldstur 7. Oktober 2017.

Turen startede kl. 09.00 med morgenkaffe i klubhuset, hvor

stemningen var høj lige fra starten af, på trods af, at vejret ikke

viste sig fra den gode side med solskin, som dagen før.

Der var rigtig stor opbakning til turen, idet der var fremmødt 25

biler.

Vi kørte af snørklede veje ud til borgmester Knud Kristensen,

som altid har vist stor gæstfrihed, når vi har været på besøg.

Vandværksvej var gravet op, så der var lidt problemer med at komme frem til

klubhuset, men alle nåede dog frem.

Morgenkaffe i klubhuset inden dagens køretur.

Knud holdt foredrag på 1½ time, og det var ikke fordi han ikke

kunne blive ved, men vi skulle også nå frokosten på Løgstør

Havn.

Undervejs havde formanden lidt problemer med Isettaen, men de blev hurtigt

løst.

Ikke det bedste vejr til køretur, men på trods af det, var der flot fremmøde.

Ankomst hos Knud Kristensen.

Vi blev vist ind i hans jagtstue med store trofæer, hvilket var et

overvældende syn, og som gav et indtryk af, hvilke farer, der

kunne være i, at nedlægge de store dyr.

Den imponerende jagtstue.

Knud lavede sjov med, at Eva havde taget hans plads.

Alle har fået en siddeplads, og Knud er klar til at berette om de mange jagtture,

han har været på.
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Stemningen ved besøget var meget intens, alle havde ørene slået

ud, da Knud med stor entusiasme og levende fortalte

røverhistorier om sine mange sarfariture til Afrika.

Det var stor tydelighed i, at det har været oplevelser, som har sat

sig i Knud, idet han og jagtselskabet samt fotografen oplevede

flere farlige situationer ved nedlæggelse af bøfler, løver,

krokodiller og elefanter. Der var også historien om en

faretruende flyvetur ud på Savannen, hvor han og selskabet var

afhængige af, at de blev samlet op af en mand i bil.

Der var bare et problem, der var ikke enighed om dagen for

deres ankomst.

Knud fortalte med stor entusiasme om de mange safariture til Afrika.

Nogle af de mange dyr Knud har skudt på de mange ture.

Hvert enkelt dyr har en speciel historie, og vi fik kun nogle af dem, ellers

havde vi siddet der endnu J.

Næsehornet, som det lykkedes Knud at skyde på en af turene.

Dyrene er meget livagtige.

Løven så nærmest ud, som om den var levende.
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Historien om at opholde sig på Savannen i korte bukser og kort

skjorte i bagende varme om dagen, og ligge på Savannen om

natten i bidende kulde, samt da han løb i en faretruende situation

og efterlod konen til at klare sig selv på Savannen på deres

sølvbryllupsrejse.

Han fortalte historien om den dag, de havde bestemt sig for at

nedlægge en flodhest, hvilket han ikke fik, men i stedet skød en

krokodille. Knud oplevede desuden at stå på en klippeafsats, hvor

den påsatte steppebrand løb forbi ham.

Fra Knud gik turen videre over Gatten til Næsborg Kirke ved

Løgstør til udsigtsposten over Limfjorden. Desværre var vejret

ikke med os, da regnen og disen forhindrede, at en oplevelse af

en storslået udsigt, blev fuldendt.

Redaktørens mor sammen med krokodillen.

Vi spiste frokosten på Løgstør Havn, hvor formanden havde en

aftale om, at vi kunne nyde den medbragte frokost i sejlklubbens

lokaler.

Klokken 14.15 gik turen videre til Hvalpsund for dem, der ville

med, ellers var der opbrud.

Vi vil gerne takke Henrik og bestyrelsen for en rigtig god tur.

Britta Kiis og Gert Gustavsen.

Næsborg kirke.

Kaffe på havnen i Hvalpsund.

Pause ved Pakhuset i Hvalpsund.

Pause på Rønbjerg havn.

Frokost i sejlklubbens lokaler på havnen i Løgstør.

Ankomst til havnen i Løgstør.
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Klubaften den 10. Januar
Kenneth viser film fra Grønhøjturen hed overskriften på aftenens

arrangement. Allerede på forhånd kunne man glæde sig, for Else

havde på Facebook skrevet, at hun havde bagt kage.

Jeg har ikke før været til klubaftener, så jeg var lidt spændt på,

hvor mange der dukker op til sådan et arrangement.

Vi var i Aalestrup ca. 18.35, og jeg sagde til far, at vi da vist var

kommet afsted i vældig god tid. Vi gik op mod lokalerne, og da vi

kom ind, kunne jeg konstatere, at vi såmænd ikke var i god tid.

Der var allerede kommet mange og snakken gik lystigt.

Kl. 19.00 var alle pladser taget, og Kenneth og Henrik blev enige

om at filmen startede kl. 19.30, da der jo også skulle være tid til

at snakke først. Kl 19.30 startede Kenneth filmen, og vi så 3

kvarters film og billeder. Vi var med til stegt flæsk på Biersted

kro - vi var med ved vandet - og ude og spille krolf.

Dejligt når der er fuldt hus.

Vi så billeder af folk, der hyggede om aftenen, den helstegte

pattegris, der blev spist om lørdagen, turen rundt i området, ja det

var som at være der igen.

Jeg tænker at med den film, så får Pia "Pigalop" noget af en

opgave med at få organiseret plads til alle dem, der gerne vil

med. Jeg nåede et kort øjeblik at tænke på om Else virkelig

havde bagt kage til os alle sammen. Det var ikke kun Else, der

havde bagt, det havde Grethe også, og minsandten om ikke også

Inger havde bagt. Det var det rene sønderjyske kaffebord.

Krolfturnering.

Efter filmfremvisning, så var der igen almindelig hyggesnak en

times tid, og så var der almindelig opbrud.

Dorthe Linnemann Filskov

Sønderjysk kaffebord.

50cc Klubaften den 7. Februar
Den første onsdag i februar var der som sædvanlig klubaften i

50cc. Der var mødt ca 80 personer op, så der måtte sættes

ekstra stole frem.

Aftenen bød på et gensyn med knallertturen til Trollhattan i 2017.

Formanden fortalte om alle de sjove ting, der var sket på turen.

Der blev udvekslet gode minder, mange spydigheder og

godmodige drillerier. Man kunne sagtens fornemme at turen

sidste år var en stor success. Der skete desværre et uheld på vej

hjem, da Else væltede og brækkede både ben og skulder.

Det går heldigvis fremad efter et langt sygdomsforløb.

Efter en kort pause, var der en appetitvækker til turen senere i år,

og der var lagt tilmeldingssedler på bordene.

Tilmelding starter den 1. Marts kl. 0:00, og det er først til mølle.

Der er 45 pladser i hytterne, men hvis man vil sove i telt, kan der

være lidt flere pladser. Der er dog en grænse for, hvor mange der

kan komme med, da det ikke er muligt rent praktisk.

Det svenske knallerttræf, der har været afholdt i en del år, og

som klubben har deltaget i de gange, vi har været i Trollhattan,

ser desværre ikke ud til, at blive gennemført efter 2018.

Under hele aftenen var der som sædvanlig kaffe og kage.

Der var flere der havde bagt, så der var rigeligt, på trods af det

store fremmøde. Som noget nyt kan der nu købes alkoholfri øl,

og det er et godt tiltag, da de fleste jo skal køre hjem.

Tak for en hyggelig aften.

Tina og Jørgen

Aalestrup Classic 50cc - Trollhättan-

Tour 2018.
For 3. gange drager vi en flok knallerter til Trollhättan i Sverige.

Tilmeldingsfristen er startet, når dette blad udkommer, men vil du

gerne med, så kontakt mig hurtigst muligt, så ser vi, om der er

plads.

Sidste år var vi 43 med på turen. Vi starter torsdag morgen den

23. august, og er hjemme igen søndag aften den 26. august.

Se mere om turen på hjemmesiden eller på Facebook.

Henrik Bygholm

Glimt fra Trollhättan turen i 2017.
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Baronessen er snart klar nu.

Der er sket rigtig meget det sidste år i garagen.

Men der bliver nusset og puslet hos den gamle frue.

Det tager ligeså stille form nu.

Jo - hun skinner godt nok.

Vinduesrammerne er klar til montering.

Længe siden hun så sådan ud.

Baronessen hos maleren.

Nu med rat, og alle instrumenterne på plads.

Enhver ledig stund, tilbringer Einstück hos hende.

Instrumentbrættet er monteret, alle knapper og kontakter er sat

til. Det er blevet rigtig flot med woodgrainingen (Trælook).

Vi var til en fantastisk fødselsdag i januar, og da vi kom hjem,

spurgte jeg Einstück, om ikke vi skulle sætte en skærm på.

Vi hørte til Bjarne (nabo), om han ville give en hånd med.

Det ville han heldigvis gerne, så vi fik begge forskærme på.

Tirsdag og torsdag i ugen efter, kom Bjarne og hjalp med at

justere dørene i begge sider. Først venstre side, så højre.

Det er sgu godt nok et pille arbejde. Igen skulle Pigalop være

hurtig med skruedimsen, inden de blev helt blå i ansigterne.

Dejligt at man kan hjælpe.

Himlen er syet og monteret, og rattet er sat på.

Bruno var forbi en aften, og hjalp med at sætte dørene på.

Drengene holdt døren, og jeg skruede de seks møtrikker i hver

dør. Det skulle gå lidt stærkt, da dørene er helt vildt tunge, og der

skulle jo helst ikke ridses nogen steder.
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Historier i denne serie findes i følgende blade:

1: Nr 3 - September 2013 2: Nr 4 - December 2013

3: Nr 7 - September 2014 4: Nr 12 - December 2015

5: Nr 16 - December 2016 6: Nr 17 - Marts 2017

7: Nr 21 - Marts 2018

De gamle blade kan findes på hjemmesiden.

Det bliver godt med trælook rundt ved vinduerne.

Godt med malertape

Så kan vi snart hejse flaget

Så er bagklappen på.

Kølegitteret er blevet malet i rillerne. Det har vi selv gjort. Man

skulle tro vi har aktier i malertape fabrikken. Den har vi godt nok

støttet flittigt de sidste år. J

Så er kølegitteret monteret, pladen foran, hvor også kofangeren

er sat på. Nu mangler vi kun motorhjelmen og bagklappen.

Forruderne og bagruden er monteret. Næste punkt er vinduerne i

dørene. Så kan vi også få dørbeklædningen sat på og lukket det.

Dørlisterne skal også monteres.

Ledningsnettet er helt nyt i bilen, det er rigtig dejligt.

Hun har været startet nogle gange, og hun spinder. Det er dejligt.

Så glæder man sig endnu mere til, at hun bliver færdig.

Hun skal synes inden grundlovsdag, så det arbejdes, der stærkt

på. Der mangler at blive monteret gulvtæppe i førerhuset og

bagagerum. Polstringen mangler også, men det ser Einstück ikke

som noget problem. Vi har det vi skal bruge, vi mangler kun

tiden. J

Vi mangler kun det sidste. (Det har Einstück sagt de sidste 3 år)

Pigalop

Så kan vi snart hejse flaget
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Generalforsamling i Aalestrup Classic

Bil & MC Klub den 16. maj 2018
Kl. 19:00 i klubhuset på Vandværksvej 4a.

Der serveres brød og kaffe til generalforsamlingen.

Tilmelding ikke nødvendig.

Dagsorden:

1. Valg af Dirigent.

2. Valg af stemmetællere.

3. Valg af referent.

4. Godkendelse af dagsorden.

5. Formandens beretning.

6. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og det

kommende års kontingent.

7. Behandling af indkommende forslag.

- Skal være formanden i hænde senest den 1. maj.

8. Bestyrelsesvalg ifølge vedtægterne:

Følgende er på valg: Jan Mathiasen og Henrik Bygholm

Valg af suppleant: Knud Jacobsen er suppleant

Valg af revisor: Lauge Laustsen er revisor

9. Eventuelt.

Bestyrelsen

Aalestrup Classic-Træf 2018
Så er det efterhånden 12. gang vi indbyder til træf i Aalestrup.

Det er som sædvanligt LEOKA, der ligger grund til

arrangementet på Borgergade 43 i Aalestrup.

Vi starter kl. 10:00 og slutter med præmieoverrækkelse kl. 15:00.

Der er præmier til bedste knallert, MC og bil, og derudover

trækkes der lod om en flot købmandskurv.

Sidste år havde vi udliciteret maden, men det har vi ændret, så vi

igen selv står for de lækre grillpølser, kaffe og brød.

Vi har de sidste mange år haft et tema, og i år er det “6

cylindere”. I plejer at være fantasifulde, så vi glæder os til at se

hvad I finder på i år. Alle, uanset om de har 1 eller 8 cylindre, er

naturligvis velkommen.

I er også meget velkommen til at tage nogle stumper med til

bagagerumssalg. Jeg har næsten hvert år fundet noget

spændende, så dejligt at I bidrager med nogle spændende

stumper. Det er naturligvis gratis at deltage i træffet.

Vi håber at I igen i år støtter op om vores træf, og at vi får en

rigtig dejlig dag sammen.

Henrik Bygholm

Motorcykelture i 2018
Det er ingen hemmelighed at vi i mange år har forsømt vores

motorcyklister i klubben. Det skal der nu ændres på efter flere

forgæves forsøg.

Som jeg ser det, så tror jeg, det er vigtigt at vi har en fast

køredag i måneden, lige som biler og knallerter.

Derfor har vi besluttet, at der bliver en fast køretur den 4.

onsdag i hver måned i køresæsonen.

Der er naturligvis også åben for ture i weekender og andre dage,

men med den faste køreaften, så tror vi på, at det kommer i

gang. Jeg håber at jer, der kører MC bakker op om tiltaget, så vi

kan få godt gang i de store to-hjulede.

Der er allerede nogle, der har tilbudt at lave ture i deres

lokalområde, men jeg mangler stadig nogle.

Se i kalenderen

på hjemme-

siden, hvornår

der er ture.

Vil du lave en

tur, så kontakt

mig snarest.

Henrik

Bygholm

Pigalop og Aage gennemgår regnskabet inden generalforsamlingen.

Der er altid et flot fremmøde til generalforsamlingen.

Ove Haubro styrede os sikkert gennem generalforsamlingen.

Aalestrup Classic Træf 2017 var en våd omgang, men der blev alligevel hygget

under paraplyerne.

Hobro havn den 17. Juli 2017.
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Har du en sjov historie eller vittighed (gerne bil relateret), som kan bruges på

denne side, så send den til mig

Redaktøren

Taletid

Konen sagde: “Jeg vil simpelthen ikke finde mig i at du sider og

gaber, når jeg taler til dig!”

Manden: “Jeg gaber ikke skat, jeg prøver at få lov til at sige

noget”.

Ventetid

En mand sidder ved siden af en kvinde i bussen, der er ved at

amme sin baby. Babyen nægter at drikke sin mælk og moderen

udbryder: “Hvis du ikke vil sutte på mit bryst, vil jeg lade manden

ved siden af mig, få lov at overtage din plads!” Men babyen

nægter stadig, og efter 20 minutter, truer kvinden endnu engang.

Manden ved siden af rømmer sig: “Øhh - Kan du ikke tage og

bestemme dig, jeg skulle have været af bussen for 6 stoppesteder

siden”.

Noget nyt

Når en mand åbner bildøren for en kvinde, kan man være sikker

på én ting. Enten er bilen ny, eller også er kvinden det!

Lyn og torden

Hvordan bliver man ekspert i tordenvejr?

Man tager et lyn-kursus!

Thomas Hartmanns labre spørgsmåls-vittigheder

1. Er en vaskebjørn også en slags rensdyr?

2. Er bolighaj et andet udtryk for husdyr?

3. Er en snegl nogensinde ikke et husdyr?

4. Er spiseforstyrrelser det modsatte af madro?

5. Er en ædedolk bare en spisekniv med dårlige manerer?

6. Er et pindsvin en kineser med dårlig bordskik?

7. Hvis savannen bliver oversvømmet, bliver alle løverne så til

søløver?

8. Er folk med vandskræk mere bange for at blive ramt af et

vådeskud end af et almindeligt skud?

9. Hvis jeg bruger elektrisk tandbørste, skal jeg så være bange

for at få stødtænder?

10. Hvis havet tørrer ud, bliver alle vandmændene så til

landmænd?

11. Når vampyrer skal gøre deres børn bange, fortæller de dem

så solstrålehistorier?

12. Hvis et vortesvin skal i svømmehal, skal det så pakkes helt

ind i blå plastic?

13. Hvis jeg stjæler mad fra en grønlænder, kalder han mig så

spækhugger?

14. Hvis en eskimo holder housewarming, skal han så flytte igen?

15. Er en grønthandler egentlig bare en farvehandler med et

meget begrænset udvalg?

16. Hvis jeg malker en ko med Parkinsons syge – får jeg så

milkshake?

17. Hvis jeg malker en ko på LSD, får jeg så mælkesyre?

18. Hvis man bliver angrebet af Zorro imens man sover – vågner

man så med et sæt?

19. Hvis en vandmand parrer sig med en brandmand, risikerer de

så at få et dampbarn?

20.Hvis jeg skal spille vandpolo, skal jeg så ha’ en søhest?

21. Hvis man giver et dovendyr amfetamin, er det så bare et

dyr?

22. Er en taburet noget mad man helst ikke vil snakke om?
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