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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 kr. 300,- pr. år, og betales forud pr. 1. januar.

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

klubblad@aalestrupclassic.dk

Køretøjer: Bil

Koordinator for Motorcykelture

René Gert Olesen

Kirkebjergvej 6, Bislev, 9240 Nibe

29 70 70 43

rene@aalestrupclassic.dk

Køretøjer: Motorcykel

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 Henrik på tlf 40 19 25 92.

Cap: 80,-

Mulepose: 50,-

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

Oplukker: 20,- Nøglering: 25,-

Refleksvest: 100,-

Paraply: 125,-

Jakke: 475,-

Næste klubblad udkommer:

Midt i Juni 2022

Løvfaldstur 2021

Poul Gross Nielsen, Hanne Søgaard og

Rene Gert Olesen kørte på motorcykel og

sørgede for at løvfaldsturen forløb uden

problemer.

Der er god grund til at følge med på

Facebook. Nu begynder invitationerne til

turene at komme, og der er stor

sandsynlighed for, at det er på Facebook,

du kan finde det først.

Del endelig dine foto og historier, så der

fortsat er et alsidigt indhold på siden.

Husk også at give vores redaktør

Kenneth besked, hvis du annoncerer en

tur. Så kommer det også på

hjemmesiden.

Vi ses der ude bag skærmen J

Bestyrelse

Henrik Bygholm, Formand

Engparken 45, 9620 Aalestrup

40 19 25 92

formand@aalestrupclassic.dk

Køretøjer: Bil, motorcykel og knallert

Allan Bandholst Jensen, Næstformand

Evaholmvej 9, 9600 Aars

26 22 70 45

allan@aalestrupclassic.dk

Køretøjer: Bil og Knallert

Lene Møller Jacobsen, Kasserer

Hejrevej 9, 9640 Farsø

28 72 38 24

kasserer@aalestrupclassic.dk

Køretøjer: Knallert

Bruno Hannesbo Rasmussen, Bestyrelsesmedlem

Engvej 32, 9620 Aalestrup

24 85 45 06

bruno@aalestrupclassic.dk

Køretøjer: Bil, motorcykel og knallert

Per Poulsen, Bestyrelsesmedlem

Solbakken 19, 9240 Nibe

24 29 10 99

per@aalestrupclassic.dk

Køretøjer: Knallert
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Kalenderen

11

7
Åbning af Jesperhus Blomsterpark kl. 08:00 - 17:00.
Se mere på hjemmesiden.

Maj

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.

Generalforsamling i klubhuset kl 19:00 - 22:00.
Se mere på hjemmesiden.

23

Opstart på havnen i Hobro.
Se mere på hjemmesiden.

25

April

9 Stumpemarked i Herning kl. 08:00 - 16:00.
Se mere på hjemmesiden.

13

21

27

23

Motorcykler - Køretur kl 18:00 - 21:00.
Jørn Pedersen laver tur.
Se mere på hjemmesiden.

8

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

Veterankøretøjstræf i Ans kl 10:00 - 17:00.
Se mere på hjemmesiden.

Classic - Mors rundt på 4 dage.
Henrik Stück har arrangeret tur Mors rundt.
Se mere på hjemmesiden.

11

13

24

20 års jubilæumskøretur for både biler, motorcykler og
knallerter.
Se mere på hjemmesiden.

11

6

Bilmesse og stumpemarked i Fredericia kl. 9:00 - 16:00
Klubben har IKKE stand.
Se mere på hjemmesiden.

4 Classic 50cc - Køretur - Hvem laver tur?
Se mere på hjemmesiden.

14 Cars and Currywurst træf i Viborg kl. 09:00 - 16:00.
Se mere på hjemmesiden.

Klubben har 20 års jubilæum.
Klubben blev startet den 23. Maj 2002 på den stiftende
generalforsamling i Aalestruphallens cafeteria.

5

Classic 50cc - Grundlovstur - Aflyst pga træf.

Classic - Køretur - kl. 18:45 - 22:00.
Ole Rask Nielsen laver tur.
Se mere på hjemmesiden.

Classic 50cc - Tour de Salling - Køretur kl 19:00 - 22:00.
Per Mortensen laver tur.
Se mere på hjemmesiden.

22

3

6

12

21 Besøg i Gubsø Garage ved Silkeborg + Køretur.
Se mere på hjemmesiden.

Juni

1

5

8
-

12

5

10
-

11

Juli

20

2
-
3

Classic 50cc - Klubaften kl. 19:00 - 22:00.
Se mere på hjemmesiden.

Klubaften kl. 19:00 - 22:00.
Se mere på hjemmesiden.

Stumpemarked i Aars kl. 10:00 - 16:00.
Se mere på hjemmesiden.

Motorcykler - Køretur kl 18:00 - 21:00.
Jens Knudsen laver tur.
Se mere på hjemmesiden.

Aalestrup Classic Træf kl 10:00 - 15:00
OBS: Nyt sted: Skolevænget 17, 9620 Aalestrup.
Se mere på hjemmesiden.

Classic 50cc - Køretur - Hvem laver tur?
Se mere på hjemmesiden.

Classic - Grundlovstur - Aflyst pga træf.

5 Classic 50cc - Himmerlandstur - Aflyst pga træf.

Rock’n Rold kl 16:00 - 23:30.
Amerikanerbil træf i Rold.
Se mere på hjemmesiden.

Motorcykler - Køretur kl 18:00 - 21:00.
Poul Gross Nielsen laver tur.
Se mere på hjemmesiden.

Classic 50cc - Køretur - Hvem laver tur?
Se mere på hjemmesiden.

Classic - Køretur - Hvem laver tur?
Se mere på hjemmesiden.

Motorcykler - Køretur kl 18:00 - 21:00.
Rene Støvring laver tur.
Se mere på hjemmesiden.

Classic Velo - Køretur - Hvem laver tur?
Se mere på hjemmesiden.

3



Nyt fra redaktøren/webmasteren
Der har på det seneste været en del opslag om køreture/

arrangementer på Facebook, og det er jo dejligt, at der bliver

lavet nogle køreture/arrangementer. Jeg vil dog bede jer alle

huske på, at klubbens officielle arrangementskalender ligger på

hjemmesiden, og det er derfor herfra, at man kan finde seneste

nyt om køreture/arrangementer. Jeg vil gerne komme med en

henstilling til, at når I slår køreture/arrangementer op på

Facebook, at I så også sender en mail til mig med info om

køreturen/arrangementet, så jeg kan lægge det på hjemmesiden.

På forhånd tak.

Redaktøren/Webmasteren

Nyt fra formanden
Så er vi endelig fri igen, og vi kan få gang i alle vores aktiviteter

igen. Det betyder jo, at vi skal have nogle til at lave køreture.

Kalenderen for motorcyklerne er allerede besat, og nogle af

knallertturene er også. Vi mangler nogle, der vil lave bilture, så

kig i kalenderen, og find en dato, hvor du vil lave tur til os.

Jeg er naturligvis behjælpelig, hvis I er i tvivl om noget, hvis I

vil lave tur. Det er vigtig at I tager initiativ, og vil vise os jeres

lokalområde. Det kan også være et område, I kender godt, I

syntes vi skal besøge.

"Se min garage" er et nyt tiltag her i klubben. Ideen er at man

kan invitere, det antal personer man nu har plads til, til at se ens

garage eller værksted. Om det er 8 eller 25 personer, er ikke så

vigtig, bare deltagerne får en god oplevelse. Vi har været på 2

besøg allerede. Første gang hos Erik og Lene i Arden, der har

Amerikanerbiler og dernæst hos Niels Erik i Oue, der har en

imponerende samling motorcykler.

Velkommen til nye medlemmer

Nr. Navn By

870 Birger T. Halas Egå

871 Chris Kristiansen Aalestrup

872 Tommy Dahl Aalborg

873 Oluf Nørgaard Nielsen Støvring

874 Louise Rask Storvorde

875 Henrik Bjørg Rask Aars

876 Jørgen Smed Nørager

877 Lars Christian Larsen Tjele

878 Søren Pedersen Aabybro

879 Lars Nymann Klarup

880 Kenth Barsøe Vestbjerg

881 Kaj Thybo Vestbjerg

882 Preben Gravgaard Tjele

883 Peter og Joan Kongensgaard Nørager

Antal medlemmer: 540

Husk at meddele adresseændringer til Lene Møller Jacobsen

Betaling af kontingent for 2022
Efter vi er begyndt at få klubbladet leveret direkte ud til jer fra

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

til jer alle. 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 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 2022 fortsat kr. 300,-.

Kontingentet betales pr. 1. januar 2022.

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

det sandsynligvis på grund af manglende kontingent.

Er du i tvivl om noget angående kontingent, så er du velkommen

til at kontakte Lene Møller Jacobsen på telefon 28 72 38 24

Vil du gerne invitere vennerne fra klubben på besøg, så vi kan se

hvad du går og roder med, så kontakt mig, så vi kan få det i

kalenderen.

Jeg må desværre igen i år efterlyse kontingentindbetalinger.

I skrivende stund er der ca. 150, der mangler at betale

kontingent. Er det fordi I glemmer det, så kan I sætte det til fast

betaling den samme dato hvert år, så glipper det ikke. I kan også

bruge MobilePay på 859861, eller overføre til konto 2560 -

3496812149 - husk navn eller medlemsnummer!

Hvis det er fordi, I ikke ønsker at være medlem mere, så vær lige

venlig at give besked, så vi ikke skal bruge så mange kræfter på

På besøg hos Erik og Lene i Arden.

Formanden med BMW Isetta 300 fra 1961.

at rykke efter det.

Jeg håber vi igen i år

får mange gode

oplevelser sammen.

På grund af de stigende

benzinpriser, så

neddrosler jeg til én

cylinder i år. Jeg tror

jeg får min lille BMW

Isetta 300 ud og køre

igen efter ca. 10 års

stilstand. Det glæder

jeg mig meget til.

Det var mit første veterankøretøj, så det bliver dejligt at få den

på gaden igen.

Vi ses derude!

Henrik Bygholm
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Sådan startede det

Det var en søndag før sommerferien. Solen skinnede, så vi
besluttede at køre en tur til Rebild Bakker og få
eftermiddagskaffe. Hver søndag i perioden Maj - September kan
man få gratis "veteran-kaffe" ved Top Karens Hus, når man
kommer og holder på pladsen foran restauranten i sin veteranbil.
Og så kan man tilkøbe lækkert hjemmebag. Mums!
Vi var ved at tro, at vi var de eneste "veteraner" den søndag, men
så dukkede der 3 biler mere op. Vi blev bænket udenfor i solen,
og fik bestilt kringle og lagkage. Midt i lækkerierne kom Erik,
der har Top Karens Hus, ud, og snakkede med os.

Tur fra Top Karens Hus i Rebild søndag den 22. August 2021

Pause ved Madum Sø.

Masser af biler ved Top Karens Hus.

Masser af biler ved Top Karens Hus.

Han fortalte, at han i et stykke tid havde tænkt på, at arrangere
en køretur fra Rebild, hvor han samtidig ville byde på lidt godt
til ganen. Hvad tænker I om det? God idé blev vi hurtigt enige
om. Jeg får brug for lidt hjælp med tilmelding med videre, sagde
Erik. Den tager du Ole, sagde Ib Høj, og så var det en aftale.
Datoen blev fastsat til den 22. August, og så blev der ellers
krydset fingre for godt vejr.

Turen:

Og godt vejr blev der. Der var rigtigt sommervejr, solen
skinnede fra en næsten skyfri himmel, og temperaturen var i top,
da dagen for turen kom. Vi mødte op ved Top Karens Hus fra kl.
10, så der var tid til at sparke lidt dæk, kigge biler og snakke om
vores store fælles interesse. Der var masser af gæster i bakkerne
den dag, så de fik også lejlighed til at beundre de flotte biler.

Det var en blandet flok fra blandt andet Aalestrup Classic Bil &
MC Klub og Nordjysk Vintage Motor Klub (Aalborg), som Ib
Høj havde sørget for tilmeldinger fra. Turen gik fra Rebild hen
forbi Rebild Centret/Thingbæk Kalkminer og videre ad små veje
mod Årestrup. Herfra ud til Torstedlund, hvor vi tog vejen
gennem skoven ud til Roldvej. Vi kørte gennem Rold og videre
til Arden. Fra Arden kørte vi ud til Willestrupvej, hvor vi drejede
fra, og kørte forbi det smukke Willestrup Gods.

Selv Hr. Skæg og et optagehold fra DR var forbi. Nok fordi de
skulle optage noget børne-TV, men de skulle da også lige kigge,
og Hr. Skæg snakke med nogle af de børn, der var der.
Inden vi skulle køre, blev der serveret sandwich, øl og vand, så
alle kunne få sulten stillet. Herefter fortalte Erik lidt om den
planlagte tur, og så "sadlede" vi op. Der var 33 biler og 3
motorcykler med i alt ca. 65 personer om bord.

Efter pausen gik turen tilbage til Rebild, hvor der var dækket op
til kaffe ved lange borde uden for Top Karens Hus. Vivian, Eriks
ægtefælle og køkkenansvarlig i Top Karen Hus, havde sørget for
lækker æblekage til os, og så gik snakken ellers i det dejlige vejr.

Tusind tak til Erik og Vivian for et rigtig flot arrangement.
Vi deltager gerne en anden gang.

Ulla og Ole, Støvring

Efter køreturen var der kaffe og æblekage.

Herfra gik turen til Madum Sø, hvor der var pause og mulighed
for at købe is, hvilket rigtig mange benyttede sig af i det gode
vejr. Køen var i hvert fald lang til tider, men isen var værd at
vente på. Vi var også lige nede ved søen og mærke på vandet, og
havde vi haft tid, og badetøj med, så ville vi have taget en
svalende dukkert.

33 biler og 3 motorcykler fylder godt op på vejen.
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Træf i Fjelsø
Traditionen tro arrangerede Fjelsø Friskole træf i Fjelsø den

første onsdag i september måned. Denne gang var det onsdag

den 1. September 2021. Jeg kørte fra Skive omkring kl 17:30, så

jeg kunne ankomme i Fjelsø omkring kl 18:00. Da jeg ankom

var parkeringspladsen allerede godt fyldt op, og der blev ved

med at ankomme flere biler. Faktisk var der livlig trafik både til

og fra pladsen hele aftenen, da nogle kørte hjem, og nye kom til.

Da jeg havde fået parkeret, var det tid til at gå en tur og kigge på

de mange biler og motorcykler, samt få en snak med de mange

klubmedlemmer, der også var dukket op.

Der var allerede godt fyldt op, da jeg ankom kl 18:00.

En lille snak med min morbror, blev det også til. Han bor i

Fjelsø, og havde taget sin motorcykel med. Motorcyklerne var

parkeret oppe langs friskolen, lige som de plejer, men denne

gang var der så mange, at den lille grusplads/græsplæne oppe for

enden af friskolen også var taget i brug. Der var nogle fra

klubben, der havde arrangeret en lille køretur med start fra

klubben inden de ankom til træffet, og da pladsen allerede var

fyldt op, måtte de parkere ude på de omkringliggende gader.

På et tidspunkt midt på aftenen var der så mange biler, at de

omkringliggende gader også var fyldt helt op med veteranbiler.

En Toyota Landcruiser brandbil fra 1980, der har kørt hos Viborg brandvæsen.

En virklig fin Singer Nine Roadster fra 1948.

Motorcyklerne var parkeret langs friskolen, samt på den lille grusplads/

græsplæne for enden af friskolen.

Efter en rundtur var det tid til en grillpølse og en sodavand, og

Fjelsø Friskoles medhjælpere var som altid klar med de gode

pølser. Det har de bare styr på. Der var det fineste solskin hele

aftenen, og det var jo nok medvirkende til, at så mange kom en

tur til Fjelsø denne aften. At der var mange mennesker i Fjelsø

denne aften vidner salget af grillpølser om. Sidst på aftenen

fortalte Poul Erik Dam, at de havde solgt 400 grillpølser, og det

var han vældig godt tilpas med. Dertil kommer selvfølgelig

salget af sodavand, øl, kaffe og kage.

Alt i alt en vellykket aften, og tak til Fjelsø Friskole og deres

medhjælpere for et godt arrangement.

Redaktøren

Der var så mange veteranbiler at mange måtte parkere ude på gaden.

Der var både mange biler og mennesker denne aften.

Der var både mange biler og mennesker denne aften.
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Lundø Classic Motor Show lørdag den 11. September 2021

Denne Lada 1600 fra 1984 (indregistreret som Vaz 2106) havde en dame og

en skovl med på tagbagagebæreren.

Ford 20 M fra 1970 og Volvo PV 544 fra 1960.

Vi mødtes ved tanken i Sundstrup, inden der var fælleskørsel til Lundø.

Vi mødtes ved tanken i Sundstrup, inden der var fælleskørsel til Lundø.

“Veteranbil Madammerne” var der også i deres 2CV. Bemærk Aalestrup

Classic paraplyen.

Et lille udpluk af bilerne fra Aalestrup Classic Bil & MC klub.

Efter at Lundø træf blev aflyst i 2020 på grund af Corona, så var

det nu igen tid til at drage til Lundø til træf, hvor Krumtapperne

igen afholdt “Lundø Classic Motor Show”.

Jeg kørte fra Skive lidt over 8, for jeg ville mødes med de andre

på tanken ved Sundstrup, så vi kunne følges ad, og dermed

komme til at holde samlet alle sammen. Jeg var i Sundstrup kl

8:30, og der var allerede kommet mange, og i løbet af det næste

kvarter dukkede flere op. Jeg fik desværre ikke talt hvor mange

vi var, men et skud vil være omkring 20 biler. Omkring kl 8:45

var der afgang fra Sundstrup, og vi kørte over Lund,

Ørslevkloster, Hald og til Lundø, hvor vi ankom omkring kl 9.

Da vi ankom, og fortalte at vi var fra Aalestrup Classic, fik vi

anvist vores vante plads. Vi er kommet til Lundø træf i mange år

efterhånden, så vi er godt kendt, og arrangøerne er så venlige at

reservere et område til os, fordi de ved, at vi gerne vil holde

samlet.

Der var noget fra alle årgange. Her Ford A fra 1932 og BMW 316i fra 1994.

Vi fik stillet vores borde og stole op, og så var det tid til de

medbragte rundstykker og kaffe. Herefter var det tid til at

komme ud og kigge på de mange biler, der allerede var dukket

op. Der var noget for enhver smag.

Der var blandt andet en Lada 1600 (det stod der på bilen, men

den er faktisk indregistreret som en Vaz 2106), som havde en

dame og en skovl på taget. Hvad historien var bag det, fandt jeg

desværre aldrig ud af, men det var da et sjovt indslag.

“Veteranbil Madammerne” Inger og Henriette var der også i

deres 2CV, og de havde deres kamera med, og gik, og lavede

film om træffet. Filmen fra træffet, der blandt andet handler om

en Fiat Tipo fra 1921, en Wolseley Six Eighty fra 1952 og en

VW Campingbus fra 1966, kan ses på Veteranbil Madammernes

Facebook side (ca. 23 minutter).

Herefter var det efterhånden blevet middag, og det var tid til at

få en pølse med brød. Vejret var ikke noget at prale af. Der kom

byger det meset af dagen, men på trods af det, var træffet godt

besøgt. Ved 16 tiden kørte vi hjem, efter en dejlig dag.

Redaktøren
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5. august 2005 - Besøg på Fur Bryghus

23. Maj 2002 - Stiftende møde - Beklager billedkvaliteten

12. August 2003 - Køretur fra Jens Christensen

1. Maj 2004 - Stumpemarked i Aars

20 år i billeder
Aalestrup Classic Bil & MC Klub blev startet på det stiftende

møde den 23. Maj 2002 i Aalestruphallens Cafeteria.

Det betyder at klubben i år har 20 års jubilæum, og jeg har i

den forbindelse kigget lidt tilbage i vores galleri på

hjemmesiden. Jeg har udvalgt et enkelt billede fra hvert år, og

de kan ses på de næste sider. Jeg kan i øvrigt anbefale at tage

et kig i galleriet på hjemmesiden, hvor der lige nu er næsten

20.000 billeder fra de sidste 20 år. Jeg har lavet en lille

sammentælling:

2002 5 20 22 150

2003 8 81 33 150

2004 4 26 150

2005 14 258 150

2006 15 244 150

2007 15 297 200

2008 29 814 162 200

2009 16 578 200

2010 29 621 250

2011 25 754 250

2012 44 997 280 250

2013 28 667 300

2014 38 716 291 300

2015 45 1378 311 300

2016 51 1596 358 300

2017 42 1598 363 300

2018 51 2268 406 300

2019 39 2625 479 300

2020 39 2110 528 300

2021 30 2275 526 300

2022 ? ? 540 300

Total 567 19923

Dertil kommer selvfølgelig alle de arrangementer, hvorfra vi

ikke har billeder.

Det ses at de mest aktive år, vi har haft, har været 2016 og

2018, hver med 51 arrangementer. Jeg syntes dog, at det er ret

interessant, at vi har formået at holde et ret højt antal

arrangementer i 2020 og 2021 på trods af Coronaen, med

deraf følgende aflysninger og forsamlingsforbud.

Redaktøren

16. Juni 2006 - Aalestrup Classic Træf
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3. - 7. Juni 2010 - Tur til det Sydfynske øhav

28. September - 10. Oktober 2011 - Tur til USA - Hershey markedet

16. Juni 2012 - Besøg af Mazda MX5 klubben

27. April 2013 - Lastbiltræf2. Juli 2009 - Classic Torsdag på havnen i Hobro

5. Juni 2007 - Grundlovstur / National køredag

4. - 9. Juni 2008 - Tur til Norge

28. Juni 2014 - Dæk og vinger i Skive
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27.September 2020 - Besøg på Strøjer Samlingen

11.September 2021 - Køretur fra Halkær

21. - 25. August 2018 - Weekend i Vendsyssel

30. Maj 2018 - MC tur til Slettestrand

1. Maj 2015 - Åbning af Jesperhus blomsterpark

14. December 2016 - Julefrokost

23. April 2017 - Besøg på VW og Retromuseum i Ulfborg 18.April 2021 - Køretur til åbning af ishus på havnen i Hjarbæk
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Løvfaldstur den 3. Oktober 2021

Jeg kan virkelig ikke lide regnvejr, men jeg elsker kage. Tiden

ville vise om jeg elsker kage mere, end jeg hader regnvejr.

Dagen før Løvfaldsturen var vi til stumpemarked i Aars.

Vejret var faktisk rigtig fint og tørt den dag (klart, det var min

fødselsdag J), men vejrudsigten så ikke lovende ud for den

næste dag, hvor vi skulle ude og køre. Jeg blev ved med at håbe,

at meteorologerne, som så mange andre gange før, tog fejl af

vejrudsigten for søndagen. Deres job består trods alt af gætværk,

baseret på nogle prognoser, som et computerprogram spytter ud.

Eller hvad?

Til min ærgrelse havde meteorologerne ret med hensyn til

regnvejret. Vi skulle mødes i klubben ved 12-tiden. Sidst på

formiddagen begyndte det med finregn, som tog til, og blev til

regulær regn. Spørgsmålet var nu om jeg skulle udsætte min bil

for det våde element. Min trofaste følgesvend i bilen, min

femårige søn, havde glædet sig meget til turen, og ikke mindst til

kagerne, som jeg havde fortalt ham om. Jeg ville også gerne

støtte arrangementet, så jeg besluttede mig tøvende for at

deltage. Vi kørte til tankstationen i Aalestrup og en plovmand

senere, var vi klar til at fortsætte mod klubhuset. Jeg forventede,

at det kun var de mest ivrige, der ville dukke op, grundet det

elendige vejr. Til min overraskelse var det næsten ikke til at

parkere på Vandværksvej.

De veje, som vi kørte på, fejlede heller ikke noget. De var en

god blanding af små og halvstore landeveje. Vi havde nogle

flinke motorcyklister med, som sørgede for, at ingen faldt fra,

når der var rødt lys, kryds, eller andre ting, som gjorde, at nogle

måtte stoppe, imens de andre kørte videre. Stor tak til disse

motorcyklister.

Rigtig mange var mødt op. Faktisk så mange, at da formanden

skulle fortælle os om ruten oppe i klubhuset, nævnte han, at vi

aldrig før havde været så mange inde i klubhuset på én gang!

Der var godt fyldt op på Vandværksvej.

Der var også fyldt op i klubhuset, da formanden orienterede om køreturen.

Vi skulle nordpå via Østerbølle og Farsø, en tissepause i Trend,

og så skulle vi ind i landet tilbage mod Aalestrup og kagerne.

Pause i Trend. Lars har lidt problemer med at få paraplyen til at vende rigtigt.

Ruten og landskabet fejlede bestemt ikke noget, hvis bare man

kunne se det for regnen. Undervejs kørte vi igennem en del små

landsbyer, endda igennem golfbyen Gatten, som jeg ikke anede

eksisterede. Der var faktisk en del, der spillede golf i det vejr.

Da min søn spurgte for 527. gang om vi snart var fremme ved

“kagestedet”, var vi nået til Aalestrup ved rundkørslen med den

store cykel i. Han kunne godt kende stedet, og kunne næsten

regne sig frem til, at destinationen var nær. Da vi drejede af fra

hovedvej 13, skulle vi blot køre knap halvanden km på en gruset/

mudderet vej til Lille Restrup Hovedgård, hvor personalet var

klar til at tage imod os. Bilerne blev parkeret nogenlunde efter

planen, og jeg ærgrede mig over at se begge sider af min bil

dækket med mudder. “De kager har bare at være gode” tænkte

jeg. Og det var de også! Faktisk så gode, at de var hele turen

værd. Bordene var dækket, kaffekanderne var fyldte, og kagerne

var fremme. Min dreng havde ikke noget imod, at skulle stå i kø

to gange for at få en ekstra runde kager. Han var en glad dreng!

Vi var nogle af de første til at smutte. Efter to omgange kage

frygtede jeg det efterfølgende sukkerchok, så jeg besluttede mig

for at køre, inden han begyndte at kravle på væggene J.

Vi kørte en omvej igennem nogle våde veje, med vilje, i håb om,

at mudderet ville blive vasket af. Og måske også fordi jeg ville

have motoren op i omdrejninger. Lyden af en V8'er er en del af

oplevelsen ved sådan en bil, og det skulle jeg ikke snydes for,

når nu vi havde kørt bilen i næsten to timer i lave omdrejninger.

Vi kørte direkte i garagen, hvor jeg brugte en time på at tørre

bilen af, og efterfølgende gulvet, men det var det hele værd.

Tak for et godt arrangement og vi glæder os til det næste.

Stephen Galea

Pause i Trend.

Klar til at angribe kagebordet.

Der var dækket op ved store runde borde, så der var plads til os alle.
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50cc Løvfaldstur

Søndag den 3. Oktober skulle dette års Løvfaldstur afvikles og

denne gang for både biler, motorcykler og knallerter.

Vejrudsigterne blev nærstuderet og i ugen op til, havde vi

ustadigt vejr og vejrudsigten for søndag den 3. lovede masser af

regn, samt blæst. Så det var med en vis spænding, at jeg kiggede

ud af vinduet om morgenen, og jeg til min glæde så, at der kun

var småregn, og at blæsten heldigvis havde lagt sig. Så da jeg

startede fra Østrup, var det iført regntøj, som jeg troede var tæt,

samt masser af tøj. Regnen tiltog dog i løbet af formiddagen, så

da jeg nåede Aalestrup, var jeg faktisk allerede våd, men når

man bor i Danmark, så skal man forvente regn på denne årstid.

Heldigvis havde langt de fleste af de ca. 130 tilmeldte trodset

regnvejret, og som altid, mødte folk op med højt humør og en

positiv indstilling. Der blev trangt foran klubhuset og

værkstedet, for vi stod og krøb i ly for regnen. Det var tydeligt,

hvem der skulle køre knallert/motorcykel, og hvem der skulle

køre bil, for nogen stod afslappet i bukser og t-shirt/trøjer, og så

var vi en del, der stod i regntøj, halstørklæder, vanter, store

støvler og så videre. Som pædagog plejer jeg at sige, at der er

ikke noget, der hedder dårligt vejr, kun dårlig påklædning, og

eftersom jeg nok var den, der var vådest idag, var min

påklædning åbenbart rigtig dårlig. Nyt regntøj står vist på

ønskesedlen til jul.

Efter Ettrupvejen kørte vi mod Fjelsø og videre mod Aalestrup,

hvor vi holdt en kort pause ved klubhuset, inden vi kørte videre

af Højslev Møllevej, og over Guldager, hvor vi desværre lige

havde et kort stop, da Bjørn døjede med luft - altså i dækket. J

Han fik en nødreparation, og så kørte vi videre mod Aalestrup,

hvor vi kørte ad Himmerlandstien de sidste 500 meter, inden vi

nåede Lille Restrup Hovedgård, hvor vi skulle mødes med bil/

MC folket til kaffe/kagebord. Da vi ankom til Lille Restrup fik

vi linet knallerterne flot op, for samtidig med, at der var

kaffebord derude, var der også noget markedhalløj, så der var

masser af folk.

Vi var ca. 22 - 24, der skulle køre knallert, og vi blev sendt

afsted med førerhund Rene Støvring i spidsen og Allan som

“bagmand”. Vi kørte mod Gl. Hvam, og videre mod Ettrup, hvor

vi på forhånd havde fået at vide, at grusvejen kunne være lidt

træls, og jeg skal hilse og sige, at vi fik lidt udfordringer. Det var

en meget hullet og mudret grusvej.

Det var let at se hvem, der kørte bil, og hvem, der kørte knallert/motorcykel.

Knallertfolket er klar til afgang fra klubhuset.

I begyndelsen forsøgte jeg, at køre min nyvaskede og nypudsede

Puch udenom vandpytterne, men efter kort tid var vandpytterne

så store, at man ikke kunne køre udenom dem. Det var bare fuld

fart igennem, og så holde tungen lige i munden. Men det gik og

alle kom sikkert “i land“. Der var en enkelt, der måtte ned i

mudderet, men heldigvis var humøret og gåpåmodet stadig højt.

Som sædvanlig blev vores knallerter, biler og motorcykler

beundret og snakken gik. Det er altid hyggeligt, at snakke med

folk, og selvfølgelig også få ros for vores flotte køretøjer. Da

biler og motorcykler var ankommet og linet op, gik vi ind til det

lækre kaffebord.

Det var supergodt. Dog stod vi en del i kø, men det kan nok ikke

undgås, når der kommer ca. 130 sultne folk på en gang.

Efterhånden fik vi tømt fadene, og jeg tror, at de gik tør for rigtig

meget, men vi var dælme også sultne og kaffetørstige. Men pyt,

mon ikke alle blev mætte og fik drukket en masse kaffe. Det var

godt, at komme hjem og få skyllet mudder og grus af Puch’en,

og få smidt alt det våde tøj og komme ind under et

“bedstemortæppe”, og få skruet op for varmen. Tak for en

hyggelig dag med de sædvanlige drillerier og gode historier.

Som altid har vi et supergodt fællesskab på tværs af alder og

køretøjer. Tak til Hr Bygholm for ide til kaffebord og tak til

Rene og Allan for at I holdt styr på os. Tak til alle deltagere for

godt humør og en positiv indstilling, selvom vejrguderne ikke

var i deres bedste humør i dag.

Bodil Jensen

PS: På grund af vejret har vi desværre ingen billeder fra selve

knallertkøreturen.

Knallerterne var flot linet op i gården.

Knallerterne var flot linet op i gården.
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Stegt flæsk den 13. Oktober 2021
Så blev det tid til et af årets begivenheder i Aalestrup Classic.

Der skulle være klubaften med stegt flæsk, kartofler, persillesovs

og rødbeder. Henrik bød velkommen og lagde straks ud med at

rationere maden, da han ikke mente, der ellers var nok til alle.

Så den lurede vi lige lidt på, men det skulle heldigvis vise sig, at

hans ord slet ikke holdt, der var mere end rigeligt af den fede

flæsk, så flere fik endda madpakker med hjem, og vi andre

kunne næsten ikke gå, efter at have proppet os med den gode

mad.

størrelse fly. Ombord var der plads til 70 passagerer, og de fleste

var nede på øen for at takke deres gud for et eller andet, som

de havde bedt om tidligere, og måske endda fået deres ønske

opfyldt. Der var næsten fyldt fly, hver gang de fløj, så det må jo

have været en gavmild gud eller Buddha. Deres fly fik et nyt

navn: “Bamboo Airlines”, og da de ankom til Vietnam skulle de i

10 dages karantæne, idet man på det tidspunkt stadig ikke havde

fået Covid 19 ind i landet, så de var meget påpasselige. De måtte

overhovedet ikke forlade hotellet i de 10 dage.

Pilot Michael Olsen og kabinechef Dennis Kenton fortæller om Vietnam.

Stegt flæsk med persillesovs og kartofler.

Vietnameserne bruger scootere til transport af alt. Her er det æg.

Som sædvanligt var der fuldt hus til stegt flæsk.

Lige før maden blev serveret, var der lige en lille konkurrence.

Hvis man fedtede tilstrækkeligt for formanden, så kunne man

blive udnævnt til bord 1, hvilket betød at man kunne komme

først til fadet. Søren, der sad ved undertegnedes bord, brillerede

straks med at forære 6 dåser bolcher til formanden, og da

referanten også meldte sig fra selvsamme bord, var der ingen

tvivl om udfaldet, vi blev udnævnt til bord 1.

Efter en god middag, hvor alle blev mætte, var der foredrag med

Mikael Olsen (Pilot) og Dennis Kenton (Kabinechef) fra Great

Dane Airlines.

Under coronakrisen var de udstationeret med et styk fly og

personale i Vietnam. De fløj fra nord til syd, hvor der var en lille

ø med en landingsbane, der netop lige passede med deres

Flyet fra Great Dane Airlines, som de havde med i Vietnam, før det fik skiftet

navn til Bamboo Airlines.

De boede som udgangspunkt i Hanoi, hvor der bor ca. 12

millioner mennesker. Flyselskabet, de arbejdede for, havde

særlige krav til stewardesserne, idet de skulle leve op til særlige

BMI mål. Den var nok ikke gået her i Danmark. I deres fritid var

de rundt og se mange forskellige områder, blandt andet Halong

Bay, hvor der blandt andet er optaget en James bond film, men

det er også et utroligt smukt område med klipper, hav og dybe

huler, man kunne sejle ind i. En speciel detalje her var, at de

lokale, der roede rundt med turisterne, de roede med fødderne,

og det så i grunden ret let ud. De besøgte også Saigon, hvor

vienameserne under krigen, havde gravet huler, hvor de gemte

sig. Der var ca 270 km huler, og man kunne få lov at kravle ned i

dem, såfremt man ikke var alt for stor. I perioder var der

monsunregn, hvor vandet strømmede igennem gaderne, men det

var man jo vant til, så trafikken fortsatte stort set uforandret.

Der var udover ovennævnte også adskillige anekdoter fra deres

tur. Blandt andet savnet af rugbrød, remoulade og lakrids, hvor

Mikael endte med at betale en formue, for at få det sendt derned.

Der var vist varer for cirka 120 kr, men det kostede omkring

1800 kr for forsendelsen. J Alt i alt en spændende fortælling.

At de så vendte hjem til et flyselskab, der lige var gået konkurs

var jo træls, så da de landede i Billund måtte de selv finde

transport hjem derfra, og er derfor nu på jobmarkedet igen, men

mon ikke der kommer en flyver forbi på et tidspunkt.

Tak for en hyggelig og underholdende aften.

Jacob Kjær Larsen
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Aalestrup Classic Træf 2022
Søndag den 5. Juni fra kl. 9.00 - 15.00.

Efter 2 års ufrivillig pause, kan vi igen indbyde jer til vores
årlige veterantræf i Aalestrup. Vi afholder veterantræffet
sammen med byfesten i Aalestrup: Knaberfesten.
Det betyder, at vi i år også kan tilbyde jer kræmmermarked og
Tivoli at kigge på i løbet af dagen, ud over alle de skønne to- og
firehjulede køretøjer. Vi håber at det både giver jer
veterandeltagere og de besøgende ved Knaberfesten, en større
oplevelse. Der er mulighed for at købe kaffe og kage, samt de
store gode grillpølser. Desuden kan der købes andet mad på
festpladsen, så der bliver også mulighed for andet, hvis man ikke
lige er til pølser. Vi åbner for tilmeldingen kl. 9.00, og der er
naturligvis kaffe på kanden til de morgenfriske.

Grundlovstur bliver til Jubilæumstur
Der er mange arrangementer, der falder sammen den 5. Juni i år.
Grundlovsdag rammer nemlig i Pinsen i år. For os betyder det at
vores grundlovstur, Aalestrup Classic-Træf og en knallerttur,
rammer samme dato.
Vi har lovet at afholde vores Aalestrup Classic-Træf om
søndagen i Pinsen, og det er altså den 5. Juni.
Derfor har vi valgt at lave vores Grundlovstur om til en
Jubilæumstur, som afholdes søndag den 3. Juli 2022.

Indkaldelse til Generalforsamling i

Aalestrup Classic Bil & MC Klub
Onsdag den 11. Maj 2022 kl. 19:00 i klubhuset på Vandværksvej
4a i Aalestrup.

Dagsorden:
1. Valg af Dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Valg af referent.
4. Godkendelse af dagsorden.
5. Formandens beretning v/ Henrik Bygholm.
6. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og det

kommende års kontingent v/ Lene Møller Jacobsen.
7. Behandling af indkommende forslag.

Skal være formanden i hænde senest den 1. Maj.
8. Bestyrelsesvalg ifølge vedtægterne:

Følgende er på valg: Henrik Bygholm og Per Poulsen.
9. Valg af suppleant: Pia Lindhard Larsen er suppleant.
10. Valg af revisor: Lauge Laustsen er revisor
11. Kåring af Årets Classicer.
12. Eventuelt.

Der vil efter generalforsamlingen være et par madder og en øl
eller vand. Tilmelding ikke nødvendig.

Bestyrelsen

Rolls Royce fra 1969 ankommer til Aalestrup Classic Træf i 2019.

Masser af biler og mennesker til Aalestrup Classic Træf i 2019.

Vi slutter træffet kl. 15.00 med præmie overrækkelse.
Der er præmie i 3 kategorier - Bedste bil, Bedste MC og Bedste
knallert. Hvad “bedst” dækker over, er op til dem af jer, der
stemmer. Det er nemlig deltagerne og publikum, der får lov at
afgøre hvem, der skal stikke af med præmierne.
Præmierne er i øvrigt en øloplukker lavet af en gammel bolt fra
den for længst nedlagte Viborg-Løgstør jernbane.
Der trækkes desuden lod om en købmandskurv og nogle flasker
vin blandt dem, der har indgivet en stemmeseddel.

Der er ingen forudtilmelding til træffet, og det er som altid gratis
at deltage, både som udstiller og som gæst.
Træffet er for alle køretøjer, der er mindst 25 år gammel.
Der er også bagagerumssalg, så tag gerne nogle sager med fra
gemmerne I vil sælge.

Aalestrup Classic-Træf afholdes ved Aalestrup Idrætscenter på
Skolevænget 17, 9620 Aalestrup.

Vel mødt til Aalestrup Classic-Træf søndag den 5. Juni 2022.

Bestyrelsen i Aalestrup Classic Bil & MC Klub.

Vi har 20 års jubilæum i år, så vi har en ide om at invitere jer
alle på gratis kaffe og kage, i forbindelse med en køretur.
Det gælder naturligvis alle køretøjer, Veloer, knallerter,
motorcykler og biler. Vores dygtige kasserer Lene, arbejder på at
finde en restauration der kan huse 150-200 kaffegæster.
Det kommer der mere nyt om på hjemmesiden og Facebook
senere, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Vi håber at mange af jer vil deltage på denne jubilæumstur, og at
vi får en dejlig dag med de mange forskellige køretøjer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Grundlovstur 2019 - Pause i Hanstholm.
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Arrangementsskørsel
Vi har i mange år haft mulighed for, at man kunne få et billede
på hjemmesiden af sin bil, hvis man tilbyder bryllupskørsel,
konfirmationskørsel eller vil stille sin bil til rådighed i
forbindelse med film og reklame. Vi har dog ikke været gode til
at vedligeholde denne side, med det resultat, at vi har mange
biler på siden, som ikke længere tilbyder denne kørsel.
Endvidere er mange af billederne af en ret dårlig kvalitet.
Det er derfor besluttet at vi resetter denne side, og starter forfra,
og samtidig skifter ansvaret fra Henrik Bygholm over til Henrik
Stück, som har tilbudt at stå for dette fremover.
Er du interesseret i at få et billede på hjemmesiden af din bil til
en af følgende kategorier:

n Bryllupskørsel

n Konfirmationskørsel

n Film og reklame

Så send et billede (min 1200 px x 800 px) med information om
bilen, samt navn, tlf og  E-mail til klubblad@aalestrupclassic.dk,
så vi ved, hvem vi skal kontakte, hvis/når der er nogen, der viser
interesse for netop din bil. Det vil kun være billedet og informa-
tion om bilen, der kommer til at fremgå af hjemmesiden.
Når der er nogen, der viser interesse for en bil til et arrangement,
så skal de kontakte Henrik Stück, hvorefter han vil sørge for
kontakten til ejeren. Se mere under “Bryllupskørsel m.m.” på
hjemmesiden.

Bestyrelsen

Ejeren af denne Buick er en af dem, der tilbyder bryllupskørsel.

Classic torsdag på Hobro havn
Sæsonen med aftentræf på Hobro havn starter igen torsdag den
12. Maj, og derefter hver torsdag indtil midten af September.
Den første aften er der som sædvanligt gratis pølser, kaffe og
småkager til udstillerne.
Der er ingen tilmelding og ingen fast mødetid.
Vi ses på Hobro havn ved ishytten “Den Blå Fisk”.

Henrik Bygholm

Trollhättan Tour 2022
Så ser det endelig ud til, at vi kan komme på knallerttur til
Trollhättan igen. Vi var sidst afsted i 2019, og jeg glæder mig
meget til at komme afsted igen til August.

Plejehjemskørsel
Vi har i mange år tilbudt at komme ud til forskelige plejehjem i
området, og køre en tur med beboerne. Det er ikke noget, vi får
noget for, udover glæden ved at glæde andre, og måske en kop
kaffe og et stykke kage. Det har hidtil været Villy Hjelm
Pedersen, der har stået for at arrangere disse kørsler, men nu
søger vi en ny person, til at overtage denne opgave.
Kunne du tænke dig at stå for denne opgave, som typisk er 2-3
kørsler om året, eller vil du høre mere om, hvad det går ud på, så
kontakt Henrik Bygholm på tlf 40 19 25 92

Bestyrelsen

Plejehjemskørsel med beboerne på Åglimt i Aalestrup 7. Juni 2016.

Hobro havn den 18. Maj 2017.

Det bliver som altid den sidste hele weekend i August, dvs fra
torsdag den 25. til søndag den 28. August.
Der er ca. 50 pladser på turen.

Billede fra Trollhättan turen i 2019.

Tilmeldingen til
turen startede den
1. Marts, men vil
du med, så kontakt
mig hurtigst
muligt.
Der kommer mere
info på
hjemmesiden og
Facebook.

Med vänliga
hälsningar

Henrik Bygholm
Tlf: 40192592 Jørgen Sørensen har allerede godkendt turen. J
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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

Når man kører El-bil, og der ikke er en ladestation i nærheden J

Undelivered return to sender :  Engparken 45, DK-9620 Aalestrup DANMARK


