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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

Køretøjer: Bil, motorcykel og knallert

Pia Lindhart Larsen, Næstformand

Nybovænget 37, 9632 Møldrup

28 45 11 99

stuck@larsen.mail.dk

Køretøjer: Bil

Aage Jensen, Kasserer

Fjelsøvej 87, 9620 Aalestrup

21 42 71 39

classicaalestrup@gmail.com

Køretøjer: Bil og knallert

Villy Hjelm Pedersen, Bestyrelsesmedlem

Fasanvej 6, 9631 Gedsted

98 64 52 94

vhp@privat.dk

Køretøjer: Bil og Knallert

Per Poulsen, Bestyrelsesmedlem

Solbakken 19, 9240 Nibe

24 29 10 99

perpoulsen1969@gmail.com

Køretøjer: Knallert

Klubbladet “Tændrøret”

“Tændrøret” udkommer 4 gange om året.

Historier og billeder modtager redaktøren meget gerne.

Kenneth Kristensen, Redaktør & Webmaster

Ydunsvej 49, 7800 Skive

29 65 17 88

aalestrupclassic@gmail.com

Køretøjer: Bil

Aalestrup Classic på Facebook.

Vores Facebookgruppe lever i bedste

velgående.

Det er mit indtryk at de fleste, der er

medlem af gruppen, følger den tæt.

Det er i hvert fald tydelig at det vi slår op,

kommer ud til mange.

Jeg kan kun anbefale at I følger med, hvis

I er på Facebook.

Der er mange gode oplysninger og mange

gode billeder fra vores ture m.m.

Der er også masser af sjov og drillerier,

så det kan man da kun blive i godt humør

af.

Vi ses på Facebook!

Henrik Bygholm

Deadline for næste blad:

1. Marts 2020

Forsiden

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

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.

Cap: 80,-

Mulepose: 50,-

Fleece: 250,-T-shirt: 125,-Trøje: 160,-

Oplukker: 20,- Nøglering: 25,-

Refleksvest: 100,-

Paraply: 125,-

Jakke: 475,-

Inga og Arne Bach Pedersen i Morrisen

set i formandens sidespejl på vej til

åbning af iskiosken i Hvalpsund den

18. April 2019.
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Kalenderen

11

4 Classic 50cc - Klubaften kl. 19:00.
Se mere på hjemmesiden.

Februar

Marts

Denne kalender er kun vejledende. Kalenderen på hjemmesiden er den gældende, og indeholder altid nyeste oplysninger.

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

Classic klubaften kl. 19:00
Se mere på hjemmesiden.

Bilmesse og stumpemarked i Fredericia
Klubben har IKKE stand.
Se mere på hjemmesiden.

21
-

22

Januar

1

Classic klubaften kl. 19:00
Redaktøren viser film fra Weekend i Vendsyssel 2019.

Veterantraktorudstilling i Messecenter Vesthimmerland.
Se mere på hjemmesiden.

Bremen Classic Motorshow.
Se mere på hjemmesiden.

6
Bestyrelsesmøde kl 18:30 - 22:00.
Har du noget som du mener bestyrelsen skal behandle, så
kontakt formanden.

5 Classic 50cc - Klubaften kl. 19:00.
Formanden viser film fra turen til Trollhättan 2019.

18

Clasic 50cc - Køretur. Hvem laver tur?
Kontakt Henrik på 40192592, hvis du vil lave en tur.

Stumpemarked i Aars.
Se mere på hjemmesiden.

2

31
Aalestrup Classic Træf.
OBS - Nyt sted - Aalestrup Idrætscenter.
Se mere på hjemmesiden.

Sæsonstart på Hobro havn.
Se mere på hjemmesiden.

6

8

HUSK betaling af kontingent.
Se på næste side hvilke muligheder der er for betaling.

Techno Classica Essen.
Se mere på hjemmesiden.

1

4 Stumpemarked i Herning.
Se mere på hjemmesiden.

Åbning af Jesperhus blomsterpark.
Fælleskørsel fra Sundstrup kl. 8:00.
Se mere på hjemmesiden.

13

14

22

Generalforsamling i klubhuset kl 19:00.
Se mere på hjemmesiden.

Motorcykler - Køretur. Hvem laver tur?
Kontakt Henrik på 40192592, hvis du vil lave en tur.

Classic Race Aarhus.
Se mere på hjemmesiden.

25
-

26

Classic klubaften kl. 19:00
Se mere på hjemmesiden.12

25
-

29

April

2
Bestyrelsesmøde kl 18:30 - 22:00.
Har du noget som du mener bestyrelsen skal behandle, så
kontakt formanden.

Classic 50cc - Klubaften kl. 19:00.
Se mere på hjemmesiden.

Maj

Classic klubaften kl. 19:00
Se mere på hjemmesiden.8

15
-

17

27 Motorcykler - Køretur. Hvem laver tur?
Kontakt Henrik på 40192592, hvis du vil lave en tur.

31
-
2
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Nyt fra redaktøren
Jeg beklager at denne side ser lidt presset ud, men med vores
store tilgang af nye medlemmer, så kan det ikke være anderledes.
Men selvom siden måske ikke er så pæn, som den kunne være,
så skal der lyde et varmt velkommen til jer alle.
Jeg glæder mig over, at så mange vil være med i vores “lille”
klub, men også over, hvor mange der er villig til at hjælpe til.
Mens jeg skriver dette, er der en lille flok i gang med at afhente
og installere en ny olietank i klubhuset - Mange tak for det.

Glædelig jul og godt nytår til jer alle.

Redaktøren

Nyt fra formanden
Så er der gået endnu et år. Det har været et år fyldt med masser
af gode oplevelser med både biler, motorcykler og knallerter.
Det har været skønt at opleve den flotte tilslutning til vores
arrangementer, både sommer og vinter.
Vi startede i det tidlige forår med åbningen af ishytten
Skærtorsdag i Hvalpsund og sluttede sent i efteråret med Hal-
loween i Aars. Tak til alle jer, der har lavet ture for os, og tak til
alle jer, der har mødt op.
Det har også været endnu et år med nye rekorder. Det har det vel
egentlig været hvert år siden start, men her i 2019 tror jeg
alligevel, at vi har sat en rekord, vi næppe slår igen.
Vi har her i skrivende stund, fået over 90 nye medlemmer i år!
Det er helt vildt, at vi har kunne få så mange nye
klubkammerater på ét år. Vi nærmer os 500 medlemmer, hvilket
vi på ingen måde nogensinde havde forestillet os.
Ifølge vores gode kasserer Åge Jensen, så er de nye medlemmer
ligeligt fordelt mellem biler og knallerter. Der er selvfølgelig
også kommet nogle nye motorcykler med, men hovedparten er
biler og knallerter. Det glæder mig meget, at det er over hele
linjen, der kommer nye til. Velkommen til jer alle her i klubben.
Vi plejer at være gode til at tage imod nye ansigter, så det håber
jeg også, at I, der har deltaget i vores arrangementer, har oplevet.
Fremgang er jo som udgangspunkt godt, så det kan vi alle glæde
os over. Men vi skal jo ikke lade os blive forblændet af, at det
går godt. Vi skal jo også kunne håndtere den fremgang og
omsætte den til noget positivt, så flest mulige kan få gavn af det,
nye som gamle medlemmer.
Vi har lige haft vores årlige Informationsaften for nye
medlemmer, og der gjorde jeg meget ud af at fortælle, at vi er
glade for vores gode klubånd. Den har vi gennem alle årene
plejet og passet godt på, for uden den fungerer klubben ikke.
Den ånd vil vi fortsat dyrke og passe godt på, uanset hvor mange
vi bliver.
Det er også blevet værkstedstid for mange af os, så der ligger
forhåbentlig nogle gode timer i værkstedet foran os hen over
vinteren.
Jeg håber at mange af jer dukker op til vores klubaftner her i
vinter, der kommer i hvert
fald meget spændende på
programmet.
I må også gerne tænke
over om I ikke vil lave en
køretur til foråret og
sommer. Kalenderen er
tom, så byd ind med en tur
i dit område.

Henrik Bygholm

Velkommen til nye medlemmer

Nr. Navn By

695 Jesper Pedersen Svenstrup
696 Poul Gravholt Suldrup
697 Kristian Nielsen Hobro
698 Edi Elkjær Nørager
699 Emil Otte Nørager
700 Emilie Kerff Bygholm Aalborg
701 Jørn Neimann Hobro
702 Klaus Bach Nibe
703 Morten Nielsen Aars
704 Per Bøgh Jørgensen Nibe
705 Martin Kristiansen Gedsted
706 Doris Kofoed Aars
707 Per Nørgaard Brovst
708 Nicki Rasmussen Nibe
709 Claus Rasmussen Nibe
710 Rasmus S. Nielsen Aars
711 Kim Gatten Løgstør
712 John Bach Nibe
713 Gunhild Mølgaard Aars
714 John Ludvig Rasmussen Tjele
715 Erik Hansen Arden
716 Michael Skipper Pedersen Havndal
717 Arvid Andersen Randers
718 Aksel Kvist Farsø
719 Tobias Olesen Mariager
720 Kaj Ulrich Jacobsen Grenå
721 Jens Eggert Christensen Farsø
722 Søren Kvist Nibe
723 Jan Nygaard Christensen Sindal
724 Henrik Larsen Hobro
725 Bjørn Bryder Hobro
726 Johnny Knudsen Hobro
727 Eva Hansen Hobro
728 Carl Gregersen Viborg
729 Jimmi Porsborg Nibe
730 Bjarne Jørgensen Møldrup

Antal medlemmer: 479

Husk at meddele adresseændringer til Aage Jensen

Betaling af kontingent for 2020
Der er 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 85 98 61.
Husk navn og gerne medlemsnummer (står bagerst på
bladet) i besked boksen - ellers kan vi ikke se, hvem der
har indbetalt.

Kontingentet er for 2020 fortsat kr. 300,-.

Kontingentet betales pr. 1. januar 2020.

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
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Det var en kold og ”stormfuld” aften.
Den 3. Juli 2019 havde Tina og Jørgen lavet knallerttur fra

Redsø. Omkring 30 forventningsfulde deltagere var mødt op, da

Jørgen kaldte til samling - med sit jagthorn.

Jørgens knallertsamling.

Kaffe i værkstedet hos Tina og Jørgen.

Pause ved Stinesminde fiskerleje.

Flot tur lang fjorden.

Jørgen kaldte til samling med sit jagthorn.

Ca. 30 knallerter var mødt frem denne aften.

Vi kørte til Kielstrup, videre over Karls, men før vi nåede dertil,

måtte Martins knallert opgive. Jeg så det ikke selv, men har det

fra et meget troværdigt øjenvidne. Knallerten stoppede. Den

havde sat sig fuldstændig fast i motoren, og måtte læsses op på

traileren. Godt, vi havde følgebil med. Da knallerten var læsset,

kørte vi videre, forbi Låenhus, som er hjemsted for Oue-

Valsgård spejderne, hvor en masse mennesker rumsterede.

Jeg tror det var en spejderlejr. Der var blandt andet en

campingvogn med fortelt, hvor nogen sad og hyggede sig.

Vi kørte videre, ned til Høllet, forbi selvbetjeningsishuset, hvor

vi dog ikke stoppede.

Måske samles de netop dér, for det var også ”fouragebilen”, der

var øl, vand og slikskåle i traileren.

Der var en masse snak, mens en mørk sky samlede sig over

stedet. Vores pause var slut, inden den gav vand. Så skulle vi ase

op ad stejle bakker IGEN, OG I STRID MODVIND! Dog var

det, denne gang, på asfalt. Vi kom igennem Stubberup og

Monstrup. Flot kuperet terræn, og herfra tilbage til

udgangspunktet i Redsø. Tina havde sørget for rigtig dejlig

varme i værkstedet, og et flot dækket kaffebord med hjemmebag.

Det var det første, jeg så, men mændene var selvfølgelig mere

interesseret i alle de knallerter, der var linet op. Er der omkring

10?

Selve ruten? Der var meget stejle bakker. Der var løst grus og

sand. Der havde Jørgen virkelig fundet udfordringer for de

fleste! Men vi forsatte ufortrødent. Vi kørte videre til

Stinesminde fiskerleje, som er endnu en dejlig plet, langs

Danmarks smukkeste fjord. Her var en stor pause med

forplejning. Der var en masse ”kloge hoveder”, der samlede sig

om Martins knallert, og kom med en masse gode råd, men ingen

gjorde noget ved det.

Til sidst lykkedes det at få alle samlet omkring bordene.

Og der fik vi en lærerig forklaring af Jørgen på, at knallerter,

uanset mærke, er inddelt i grupper: med eller uden træsko, med

eller uden stempelringe, halv olie, halv benzin mv.

Jeg kan ikke huske alle grupperne, men vil på det kraftigste

opfordre til, at Jørgen får det på skrift, så man kan flotte sig i sin

gruppe. Det hyggelige samvær ved bordene var ganske, som det

plejer at være, med en masse ”tom” snak og gode spydigheder.

Vi vil sige tak til Tina og Jørgen for det fine og udfordrende

arrangement på denne blæsende og ”stormfulde” aften.

Jette Bjærge
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Motorcykeltur onsdag den 31. Juli
Onsdag den 31. Juli klokken 17:30 mødtes vi 10 MCer ved

klubhuset, hvor Jens Knudsen havde lavet en tur i området syd

for Aalestrup. På dette tidspunkt var der tørvejr, og aftensolen

tittede svagt gennem skyerne. Vi kørte ud af byen og satte kursen

mod Fjelsø, videre sydvest på, mod Ulbjerg, ad nogle småveje

omgivet af flot natur. Vi havde ikke kørt så forfærdelig længe,

før Jens fik øje på en sort sky i det fjerne, så den jagtede vi, og

netop da vi nåede den, åbnede himlens sluser sig over os. Aldrig

i min tid som senior MCer har jeg kørt i sådan et skybrud. Det

stod bare ned i lårfede stråler, og selv om vi forsøgte at flygte fra

uvejret, var det nu som om, det var skyen, der jagtede os. I et

forsøg på at skyde genvej til Bjerregrav Cafeteria, hvor der var

bestilt stegt gris i skiver med persillesovs og hele svineriet, blev

der valgt en grusvej, som så viste sig at ende blind ved en

bondegård, hvor vi måtte vende og køre tilbage til asfaltvejen.

Dejligt at komme væk fra grusvejen, som i mellemtiden mest

lignede et flodleje. Vi passerede Låstrup, videre over

Skringstrup og til Bjerregrav.

Fællestur til Grønhøj Kro
Den 4. August 2019 var der arrangeret fælles tur til

Sommersøndag på Grønhøj Kro. Der var start fra Aalestrup og

opsamling i Møldrup. Vi kørte ned gennem Viborg, Hald Ege og

gennem Dollerup Bakker. Der var et helt specielt lys den dag, og

lyngen fantastisk flot lysende lilla. På en af bakkerne lå der en

gylden hest, og rullede sig i den flotte lyng. Et fantastisk flot

syn, og jeg gad godt kunne have taget et billede lige der. Et syn

man aldrig ser igen. Det var en super fin dag. Lidt blæsende og

kølig, men det blev i den grad opvejet af det, vi var kørt ned for

at se. Der var Morten Korch museum, med mange gamle ting.

Kartoffeltyskermuseum, Tivoli ting. Denne dag var dog mere

speciel, da der var besøg af selveste Morten Korch’s barnebarn.

En pæn aldrende herre. Han spottede lynhurtigt Arne’s Alvis, og

den skulle naturligvis ind i gården og holde. Den er jo en rigtig

filmbil. Den var med i “Ved Stillebækken”, i alle afsnittene.

Det var en flok fugtige MCere, som kom ind på cafeteriet, og

afmonterede vores køredragter, som under sådanne forhold

absolut ikke fungerer som regntøj, måtte alle konstatere. Et held

at der var meget travlt denne aften, og at der vist nok var gået

lidt rod i bordreservationen, gjorde at vi kom til at vente en god

halv times tid. Tiden benyttede vi til at blive en smule tør bag

ørene, og samtidig nyde synet af regnen, som bare væltede ned.

Efter sulten var stillet, besluttede vi alle at droppe 2. etape af

turen, så Jens ringede til fruen for at få kaffen og dejlig

hjemmebag fremskyndet.

Pause ved Trend Kro. OBS: Billedet er fra en anden MC tur pga vejret.

Vi startede derefter op, og kørte over Møldrup tilbage til

Aalestrup, hvor Jens’s frue havde forbarmet sig over os, og

dækket op inde i deres lune stue. Først så vi Jens’s herrerum og

værksted, og mon ikke det efter alle de gode råd, som føg

gennem luften, vil lykkes at få gang i den lille Benelli knallert.

Snakken gik lystigt omkring kaffebordet, og ved 22 tiden var der

opbrud. Tak til Jens Knudsen for turen, og jeg er sikker på, at

når vi kommer til at drøfte diverse ture efter sæsonen, er det nok

den vi husker allerbedst. På gensyn til næste tur.

Poul Gross Nielsen

Pause. OBS: Billedet er fra en anden MC tur pga vejret.

De andre køretøjer på museet, er nogle der ligner dem, der var

med. Der er altid fællessang i Grønhøj i rigtig hyggelig Morten

Korch stil i en stor hyggelig pyntet lade. Tænk de havde også

fået en vaskeægte bakkesangerinde til at komme forbi og give

nogle numre. Det var ikke kedeligt, og der var rigtig mange

gæster.

Arne’s Alvis blev kaldt frem og parkeret inde i gården.

Morten Korch’s barnebarn.

Vi fik vores kaffe og Kenneth havde lavet en tur hjemad

omkring Mønsted. Men jeg valgte nu den mere direkte vej, da

det var begyndt at dryppe. Jeg satsede, og kørte med kalechen

nede, og nåede også hjem uden at blive våd.

En super fin tur. Tak til Kenneth for initiativet til turen.

Pigalop

Vi lavede langbord ligesom vi plejer på Lundø.
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Weekend i Vendsyssel 21. - 25. August 2019
Onsdag den 21. August.

Vi kørte fra Aalestrup kl. 10:50, og tog turen ad små veje op til

Aggersund. Vi kørte over Farsø mod Fredbjerg, Hyllebjerg,

Overlade, Vilsted, Vindblæs, Løgstør og nåede så til

Aggersundbroen. Der var 12 biler og ca. 25 mennesker. Vi nød

vores madpakke, og hyggede os lidt, inden vi kørte videre.

Torsdag den 22. August.

Dagen startede med morgenkaffe og rundstykker i teltet, og så

skulle vi ellers være klar til at køre kl. 9:45. Vi skulle ud og se

Birkelse Hovedgaard, som ligger ved Fristrup.

Turen gik videre mod Brovst, Udholm og op efter Moseby.

Vi kørte forbi Etly Klarborgs butik med nisser. Videre mod

Pandrup til Saltum Kirke. Så drejede vi mod Kettrup og ind til

Grønhøj Strand Camping. Vi fik vores nøgler udleveret til

hytterne og afleverede kager til lørdag til træffet, som vi havde

medbragt. Så var der ellers udpakning og opsætning af teltet.

Middagsmad ved Aggersundbroen.

Derefter var der fælles eftermiddagskaffe med kage til i teltet.

Kl. 17:45 kørte vi fra campingpladsen mod Biersted Kro, hvor vi

skulle ind og have stegt flæsk med kartofler og persillesovs. Det

var dejlig sprødt flæsk, og der var rigelig af det.

Opsætning af teltet.

Vi var 28 stk fra klubben, så der var fuldt hus. Der kom flere,

som også gerne ville have flæsk, men de havde ikke bestilt, så de

måtte gå igen. Folk kom i flere hold, og gik ligesom de var

færdige med at spise. Vi kørte fra Biersted Kro og tilbage til

campingpladsen igen. Om aftenen var der kaffe og hyggesnak i

teltet.

Der er altid 3 forskellige slags flæsk.

Hyggesnak foran Biersted Kro, inden vi kørte tilbage.

Birkelses historie går tilbage til 1202, da stedet var ejet af

Vitskøl Kloster. Gården ligger ved Ryå, som snor sig igennem

parken. Gårdens første ejer var Kronen i år 1200, og den

nuværende ejer er Jørgen Christian Skeel, som overtog gården i

1993.

Parkering foran Birkelse Hovedgaard.

Hovedbygningen på Birkelse Hovedgaard.

Der var en, der viste os rundt i bygningerne, kæmpe stuehus i

flere etager, meget gammelt, men flot.

Inde i stuerne på Birkelse Hovedgaard.
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Hovedbygningen ved Birkelse Hovedgaard er opført i 1555-

1697, og ombygget i 1819 efter en brand, hvor der blev bygget

nye længer. De nye længer er fra 1843 og 1868.

Inde i stuerne på Birkelse Hovedgaard.

Der var også en kæmpe stor park, hvor Ryå snoede sig igennem,

og hvor man kunne se spor af den gamle voldgrav.

Flotte bygninger.

Landbrug, skov og et rigt dyreliv danner rammen om Birkelse

Hovedgaard, som i dag driver landbrug med planteavl og

produktion af juletræer og udlejning af jagtarealer, græsarealer,

ejendomme og lagerfaciliteter.

Hovedbygningen set fra parken.

Ryå snor sig gennem parken.

Der er derfor også brug for en ordentlig maskinpark, som vi også

var ovre for at se.

De havde ikke mindre end 11 robotplæneklippere til at slå alt

græsset. Rigtig flot gård og park med en spændende rundvisning.

Det nybyggede maskinhus.

Redaktørens far ved en af de store traktorer.

Ikke mindre end 11 robotplæneklippere skulle der til for at slå alt græsset.

Pigalop takker for rundvisningen og overrækker et par flasker rødvin til

rundviseren.

Gruppefoto foran hovedgaarden.
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Vi kørte fra Birkelse Hovedgaard og efter Aabybro, hvor vi

spiste vores madpakker lidt uden for byen, hos Helle og Karl

Henriks datter Nadja. De var ved at bygge en ny lade/maskinhus,

hvor vi kunne sidde inde i og spise i tørvejr.

Da vi kørte tilbage var vi omkring Meny i Saltum, og handle ind

til at grille om aftenen. Det er en meget stor og flot butik. Om

eftermiddagen var der krolf tunering ovre hos Ulla og Ole på

plænen ved deres sommerhus. Vi gik derover, men det begyndte

at regne, så der blev drukket kaffe i stedet for.

Middagsmad hos Helle og Karl Henriks datter Nadja.

Der var et enkelt hold, som nåede at spille inden det begyndte at

regne, og det blev bare ved med at regne. Men på trods af at det

regnede gik Martin ude og trænede til næste år, for det havde

gået lidt skidt med slagene, da han spillede tidligere på

eftermiddagen. Nu vil han have lavet et par huller i haven

hjemme hos sig selv, så han rigtig kan træne. Han bliver nok

super til næste år. Det blev besluttet, at de andre hold skulle

spille fredag eftermiddag, når vi havde været på tur.

Kaffe i sommerhuset hos Ulla og Ole.

Fredag den 23. August.

Vi stod op til en dag med regnvejr, så det var lidt træls, for vi

havde besluttet, at vi ville ud og se sandskulpturer i Blokhus.

Da kl. blev 10 startede vi bilerne og kørte. Vi var 8, der tog

derud, mens andre kørte til Løkken for at se på butikker og

handle lidt. Der blev fint vejr, og det var så flot med skulpturer

af sand, træ, jern og sten. Imponerende og det var holdt så fint.

Classic paraplyerne var fremme på vejen tilbage til campingpladsen.

Vi grillede til aften og Grethe og Ove Haubro gav pølser med

brød til aften. Det var nogle Grethe havde vundet. Mange tak for

det. Til kaffen i teltet om aftenen fik vi lagkage med fløde, det

var lækkert.

Der var tændt op i grillen torsdag aften.

Flotte skulpturer i skulpturparken i Blokhus.

Flotte skulpturer i skulpturparken i Blokhus.

Flotte skulpturer i skulpturparken i Blokhus.
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Bagefter kørte vi en tur ned til stranden og så vandet. Der var

lidt bølger på vandet. Derefter kørte vi op i byen for at finde en

parkeringsplads vi kunne holde på, mens vi tog en lille travetur i

byen, kiggede på butikker og handlede lidt. Så fortsatte turen

ellers hjemad, for at spise middagsmad i teltet, inden vi skulle

over og spille krolf.

Flotte skulpturer i skulpturparken i Blokhus.

Der var 3 hold, som ikke spillede torsdag, da det regnede, så nu

var det deres tur. Det gik vist godt for de fleste spillere, men

resultatet måtte vi vente med til om aftenen.

Vi skulle også grille fredag aften, og vi var ca. 35 til at spise, da

der var nogle, der var taget hjem, og så var der kommet nogle

nye til. Efter at vi havde grillet, var der præmieuddeling til

krolfholdet, som havde det mindste antal fælles slag. Det blev

Lis, Teddy, Jørgen og Kenneth. De fik Johnny Madsen shampo

(den til træt og viljelløst hår) og sæbe. Der var også præmie til

den person, som havde det mindste antal slag, og det var Steen.

Pigalop havde brugt flest slag, så hun fik en lille køletaske.

Ud på aftenen fik vi pæretærte med flødeskum og creme fraiche,

som Dorthe havde med. Det er blevet en tradition om fredagen.

Mange tak for det Dorthe.

Jørgen, Teddy og Lis i gang med krolfturneringen.

Ove er klar til at skyde, mens Pigalop og Ulla ser til.

Lørdag den 24. August.

Vi startede med morgenkaffe i teltet kl. 8 og så skulle vi være

klar til at køre fra P-pladsen foran campingpladsen kl 9:45.

Vi var 22 biler, der startede ud fra Campingpladsen, videre mod

Saltum og ud til Vildmosen, hvor vi skulle ud til en gård, som

har Vildmose kartofler.

Grill og hygge i teltet om aftenen.

Stedet hedder Vildmosekartoflen I/S og vi skulle se, hvordan

man sorterer dem, inden de bliver sat på køl, og hvordan man

pakker dem. Der var en, der viste os rundt og fortalte om

håndtering af kartofler, og hvilke sorter de har, og måden de

anvender til at holde dem friske hele året.

Det var Helle og Karl Henrik, der havde lavet turen, så det var meget naturligt

at deres Volvo fik første parket.

Der bliver fortalt om stedet mens Henrik og Karl Henrik lytter.

Der fortælles om, hvordan man sorterer og lagrer kartofler, så de ikke rådner.
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Vi sad udenfor og spiste vores medbragte mad. Der var dejlig

solskin, og inden vi kørte derfra, fik vi nogle Vildmose kartofler

med hjem, som vi skulle smage.

Vildmosekartoflen I/S havde også store maskiner.

Så gik turen ellers tilbage til campingpladsen, hvor der var træf

for veteranbiler fra Aalestrup Classic og andre klubber. Der blev

serveret kaffe med kage til, som deltagerne fra Aalestrup Classic

havde sponsoreret.

Hver bil skulle komme med en kage. Det plejer at være vældig

hyggeligt, og i år var der fint solskin og rigtig mange mennesker.

Der var ca. 65 - 70 biler, og nogle motorcykler. Alle kagerne

blev spist, og kl. 15:50 var der kun 5 stykker kage tilbage. Der

var omkring 200 mennesker til træffet, så det var vældig flot.

Det er rigtig godt kan I tro. Han skulle lave meget mad til aften,

da vi var 51 personer til at spise, så der var fyldt op i teltet.

Træf på p-pladsen foran campingpladsen.

Lidt senere kom Robin, da han jo skulle grille gris til aften, som

han har gjort de sidste par år. Rigtig godt og mørt med kartofler

og salat til.

Masser af biler og mennesker til træffet.

1½ kadet J

Robin grillede gris til os, ligesom han har gjort de sidste par år.

Til kaffen om aftenen blev der serveret vafler, som Else og Pia

stod for, da Arne og Inga ikke kunne være med i år.

Vaffeljernene kunne vi låne med derop, så vi fik dejlige vafler,

men der skulle hele 4! mand til at erstatte Arne med at bage dem.

Robin serverer for Louise og Tove.

Robin sørger for det hele, så vi skal bare koncentrere os om at spise J

Der var rigtig dejligt vejr, så der blev også hyggesnakket udenfor teltet.
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Søndag den 25. August.

Vi stod op til dejlig solskin og nød morgenkaffen i teltet.

Derefter skulle der tørres telt og pakkes, hytterne skulle gøres

rene, og der skulle afleveres nøgler. Nogle biler skulle tørres for

dug, inden vi kørte fra Grønhøj.

Der skulle hele 4! mand til at erstatte Arne med vaffelbagningen.

Så kørte vi ellers ad små hyggelige veje mod Aggersund.

Vi kørte ad Marguerit ruten fra Hune og ud til Rødhus igennem

Tranum Klitplantage til Halvrimmen og Brovst. Videre af ruten

til Tannerup, over Bejstrup og til Aggersundbroen, hvor vi holdt

og spiste vores middagsmad.

Vi var 7 biler, der gjorde holdt, og derefter tog vi afsked med

Else og Martin, som skulle til Halkær. Resten fulgte med videre

og kørte til hver sin bopæl. Vi var i Aalestrup kl 15, og så skulle

der pakkes ud, og bilen sættes i garage.

Det var de feriedage i Grønhøj, de første dage med lidt regn,

men de sidste dage med fint solskin.

Rigtig gode dage med hygge og samvær i veteranklubben.

Jytte Kristensen

Nedtagning af teltet.

Vi sluttede turen som den startede - middagsmad ved Aggersundbroen.

Køretur den 14. August
Tina og Jørgen havde inviteret til køretur fra Rostrupvej i Redsø

ved Hobro. Her har Tina og Jørgen et lækkert landsted, hvor

Jørgen rigtig kan brede sig med Morrisen og Fiaten, samt en hel

række af sjældne og gamle knallerter. Luis fra Hobro bakkede

Jeepen ind i Jørgens garage, så var han og konen jo også fri for

at “sløre” Jeepen J. Turen startede kl. 18:30, hvor de fremmødte

10 køretøjer var klar. Kort efter start drejede vi fra efter

Stubberup, og kørte gennem et meget kuperet skovområde til

Stubberup Mølle. Herfra kørte vi efter Oue, videre mod Hobro

og dejede så ned til Stinesminde. Her holdt vi en pause i det

hyggelige fiskerleje, hvor vi havde udsigt direkte til Mariager.

Efter pausen kørte vi efter Houtved, forbi gården Karlseje, og

videre ad Karls Møllevej mod Valsgaard. Lige før Valsgaard

drejede vi til venstre ned til Bramslev Bakker, hvor vi holdt

turens anden pause. Jørgen havde fyldt bagagerummet i

Morrisen med drikkevarer og snolder. Jeg tror, der blev spist op!

Pause i Stinesminde.

Vi var udsat for en regnbyge, og der var optræk til flere, så vi

forbarmede os over 8 årige Sebastian, der kørte med sin far i en

åben MG, og tilbød at han kunne køre med os i lastbilen.

Det var han med på, og vi fik en ordentlig snak.

Hefter kørte vi til Valsgaard, og drejede til venstre efter Hobro,

derefter til højre til Valsgaard Hallen, og igen til højre til

Rostrup. Til sidst efter Ø. Doense og ad Trekløvervej, for at ende

hvor vi startede. Hjemme hos Tina var der dækket et fristende

kaffebord. Der var tændt for kaloriferen, men det blev hurtigt for

varmt, så den blev slukket igen.

Vi siger alle tak for en skøn aften, det var godt I trådte til, og

redede vores augusttur.

Grethe og Ove

Sebastian i lastbilen sammen med Grethe og Ove.

Pause ved Bramslev Bakker.

12



Trods en lidt tvivlsom vejrudsigt mødte der 15 biler op til

køretur rundt i Himmerland. Turen startede ved klublokalerne i

Aalestrup.

Køretur fra Aalestrup den 11. September

Der var kø ved benzintanken inden køreturen.

Vi kørte mod Aars, videre til Sjøstrup og Lille Binderup og

derefter mod Aarestrup og videre til Ravnkilde gennem en

del af Rold Skov. Derefter kørte vi mod sydvest, hvor vi

kunne se en flot og atypisk solnedgang med de mørke

skyer, inden vi kom til Mejlby, hvorfra vi kørte videre mod

Nørager.

Mellem Mejlby og Nørager besøgte vi Jøn, som har bygget en

hollandsk vindmølle.

Flot række biler mellem træerne.

Tak til Louise og Rasmus for en rigtig skøn tur, og gode ide med,

at vi selv skulle have kaffe og brød med.

Inger Sørensen

Ankomst hos Jøn, med den hollandske vindmølle i baggrunden.

Vi kunne komme ind og se møllen, som fungerer, og laver strøm.

Jøn har også en vingård i Ungarn, så der var også vinsmagning,

og mulighed for at købe vin, som nogle benyttede sig af.

Jøn fortalte om sit projekt med at bygge møllen. Derefter kom

borde og stole frem, så vi kunne få vores medbragte kaffe og

kage. Derefter gik snakken jo lystig, som altid inden vi skulle

hjem efter en dejlig tur i tørvejr.

Jøn’s hollandske vindmølle.

Inde i vindmøllen.
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Lundø Classic Motorshow

Lørdag den 14. september, var der Lundø Classic Motorshow.

Det var som sædvanlig Krumtapperne, der afholdt træffet, som

er en årlig tilbagevendende begivenhed. Træffet tiltrækker både

mange biler, lastbiler, motorcykler og knallerter. I år var der

rekord mange køretøjer, da der var omkring 900, fordelt på de

forskellige 4- og 2-hjulede. De andre år har der være omkring

600, så der var godt fyldt op på pladsen. Der var også mange, der

kom for at beundre køretøjerne, så p-pladsen for gæsterne, var

også fyldt op. Vi var 23 biler og 10 knallerter, der mødtes i

Sundstrup.

Vi kørte omkring kl. 8:45, hvorefter vi ankom til pladsen på

Lundø kl. 9. Vi var mange biler blandt andet Mercedes,

Oldsmobil, Fiat, Mustang og mange andre flotte biler, som kørte

i samlet trop. Der var fin plads, da vi kom til Lundø, og vi

parkerede bilerne, så vi kunne sætte vores borde og stole op

imellem de 2 rækker biler, så vi kunne sidde sammen og spise

vores medbragte morgenmad.

Vi mødtes i Sundstrup inden fælleskørsel mod Lundø.

Fælleskørsel mod Lundø.
Det er blevet meget populært at køre veteranknallert,  hvilket

også kan ses i det stigende antal medlemmer, der kører med på

50cc turene. Flere bilklubber var repræsenteret blandt andet

Historisk Opel Klub Danmark og 2 CV klubben, og selvfølgelig

var der også en del amerikanere. Værtsparret fra Krumtapperne

Lone og Lasse Nystrøm havde, som altid, en del biler med, og i

år, havde de også hentet en Bobby fra England.

Ankomst til Lundø, hvor vi fik parkeret bilerne i to rækker.

Vi nød det gode vejr og det gode selskab, og snakken gik lystigt,

som den altid gør, når vi er samlet. I løbet af formiddagen

dukkede der efterhånden flere fra klubben op i biler, på knallert

eller motorcykel. Efter at have nydt vores kaffe, gik vi rundt og

så på alle de flotte 4- og 2-hjulede. Der var rigtig mange flotte

og specielle køretøjer, og især var der mange knallerter og

motorcykler.

Bordene blev stillet op, så vi kunne få vores morgenkaffe.

Som noget helt specielt, blev Lone og Lasse viet på pladsen. De

har været sammen i 30 år, og fandt det naturligt, at blive gift et

sted, hvor de er sammen med venner og personer, der har samme

interesse, som dem selv. Vi så desværre ikke brylluppet, da det

fandt sted, efter vi var kørt hjem.

Vi nød som sædvanlig, at være sammen med alle jer fra klubben,

og vi ser frem til mange flere gode arrangementer.

Hilsen Jørgen og Tina

Der var også mange motorcykler og knallerter på Lundø.

Pladsen var næsten fyldt til bristepunktet denne dag.

Lone og Lasses engelske Bobby foran nogle af deres biler.
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Classic tur til Zirkus NEMO
Kender du Zirkus NEMO?

Zirkus Nemo startede i 1999 og er det eneste "Zirkus for

voksne" i Danmark. Cirkusset drives af Søren Østergaard, der er

skuespiller og gøgler. Det er Søren Østergaard, der har de fleste

af figurerne, der optræder, og det gør han rigtig godt.

Det er blandt andet Smadremanden, Målermanden, Manden der

ikke kan fløjte, Bager Jørgen og mange flere.

Søren Østergaard har optrådt for Dronningen to gange, med

henholdsvis "Bager Jørgen" og "Smadremanden".

Jeg var til en forestilling i Viborg i foråret 2019. Jeg syntes det

var en super god aften, i en rigtig god cirkusstemning.

Zirkus NEMO har masser af gammle cirkusmaterialer, så der er

en dejlig hyggelig cirkusatmosfære.

Jeg syntes det kunne være hyggelig at tage med jer gode Classic

folk, til sådan en sjov og hyggelig cirkusaften.

Der er mulighed for at køre samlet fra klubhuset kl. 18.30 og

med opsamling under vejs, ellers mødes vi på Cirkuspladsen.

Der bliver måske lavet en lettere anretning i klubhuset inden vi

kører mod Viborg, hvis det har interesse. Mere om det senere.

Der er lavet en aftale med Zirkus NEMO om, at vores

veteranbiler kan holde samlet, og knallerterne kan komme ind

bag hegnet, hvor de står sikkert under forestillingen.

Vi skal afsted onsdag den 27. maj, og forestillingen er kl. 19.30 i

Viborg. Prisen pr. person er kr. 420,-

I skal tilmelde jer til mig på 40192592 eller bygholm@pc.dk.

Der kan også tilmeldes på Facebook.

Beløbet skal overføres til klubbens konto: 2560 3496812141

eller på klubbens MobilePay: 859862.

I er først endelig tilmeldt, når beløbet er indbetalt.

Sidste frist for tilmelding er den 1. februar 2020.

Følg med på Facebook eller hjemmesiden, hvor der kommer

flere oplysninger senere.

Henrik Bygholm

Trollhättan 2020
I 2020 bliver der igen en knallerttur til Trollhättan i Sverige.

Det bliver den 5. tur vi skal på, og familien og jeg glæder os

allerede til turen. Der bliver igen ca. 40-45 pladser på holdet.

Til vores klubaften den 5. februar, kan I se en film fra turen i år

og høre mere om turen til næste år i august.

Det bliver den 27.-30. august 2020.

Kom og hør mere til denne Trollhättan aften.

Der er også mulighed for tilmelding til turen denne aften.

Henrik Bygholm

Aalestrup Classic Træf 2020
Som de fleste af jer ved, så har vi siden 2009 holdt vores

Aalestrup Classic-Træf hos Leoka på Borgergade i Aalestrup.

Det har vi altid været glade og taknemlig for, at vi kunne, så

mange tak til Leoka for, at vi har måtte låne deres grund til

træffet.

Emilie i front på vej hjem fra Trollhättan i 2019.

Grunden til at vi nu har besluttet at flytte vores træf til Pinsedag

er, at vi har fået en henvendelse fra Knaberfesten. De vil gerne

om vi kunne flytte vores træf ud til byfesten i Aalestrup -

Knaberfesten - om søndagen. Det overvejede vi en tid og

besluttede så på forrige bestyrelsesmøde, at det ville vi gerne

prøve. Vi får hele pladsen bag Aalestrup Idrætscenter til vores

rådighed. Det er en større plads vi får, og der er flere muligheder

for at vores gæster kan gå rundt og se noget.

Aalestrup Classic Træf 2019.

Der er kræmmermarked, Tivoli og flere spisesteder, så der sker

lidt mere. Til gengæld håber vi også at vi får flere gæster, og at

det dermed bliver en win-win for både Knaberfesten og

Aalestrup Classic Træf. Vi er naturligvis klar over at Pinsen har

mange traditioner, både familiemæssigt og andre træf, men vi

tager chancen, og ser om ikke vi kan få det til at fungere med

den nye dato og beliggenhed. Vi håber at I vil tage godt imod

denne ændring. Vi vil naturligvis fortsætte med den gode

stemning, de gode grillpølser, præmierne m.m., lige som vi

plejer.

Fiat Multipla og Zündap Janus til Aalestrup Classic Træf for et par år siden.

Vel mødt Pinsedag søndag den 31. Maj 2020.

Bestyrelsen

Per og Lauge vil også grille pølser i 2020.
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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

Den unge kvinde og præsten

En ung velklædt kvinde satte sig ved siden af en katolsk præst på

flyet fra Irland. Undervejs spurgte den unge kvinde om præsten

ville gøre hende en tjeneste.

“Naturligvis mit barn, hvad kan jeg gøre for dig?”

“Jo, ser de”, svarede hun, “Jeg har købt en elektronisk hårtørrer

til min mor til hendes fødselsdag, den er pakket ind, og har aldrig

været åbnet, og prisen på den er desværre langt over det

tilladelige beløb for indførsel af varer i Danmark. Jeg er bange

for at toldvæsenet vil konfiskere den, når jeg passerer tolden

hjemme, så er det på nogen måde muligt at De vil bære den over

grænsen for mig, den kan jo sagtens gemmes under Deres

præstekjole”.

“Jeg vil elske at kunne hjælpe dig mit barn, men jeg må advare

dig, bliver jeg standset af tolderne, så vil jeg ikke være i stand til

at lyve”.

“Med Deres ærlige ansigt fader?, så er jeg sikker på, at ingen

tolder vil stille nogen spørgsmål”.

Ved passagen af tolderne i lufthavnen, lod den unge kvinde

præsten gå foran sig, og hun overhørte en tolder spørge præsten:

“Præst, har de noget at fortolde?”

“Kære tolder, jeg kan meddele, at jeg fra hovedet og ned til min

talje, intet har at fortolde”.

Tolderen studsede naturligvis over dette mærkelige svar, og

spurgte yderligere: “Hvad har de så fra taljen og ned til gulvet,

fader?”

“Der under min præstekjole, har jeg et vidunderligt instrument,

designet og beregnet til at blive brugt af kvinder, men som indtil

nu, er komplet ubrugt!”

Tolderen grinte og svarede: “Værsgo at fortsætte fader. Næste!”

Gode medarbejdere

Chefen spurgte i dag:

”Hvor har du været? Jeg har ledt overalt”.

Jeg svarede: “Der ser du, gode medarbejdere er svære at finde!”

Hvorfor har du brugt så lang tid på vaskeriet?

Jo, men du sagde, det skulle være skånevask, og der er lang vej

til Sverige!
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