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Hedebo Strand Camping i Sæby:

Mere og mere kendt for motorcyklerne
Igennem snart 50 år har Bendt Christensen, senior og medejer af Hedebo Strand Camping, brugt
en stor del af sin tid på at opbygge Danmarks nok største samling af klassiske motorcykler. Den
18. juli holder familien Christensen igen træf, hvor motorcykle entusiaster fra hele Danmark
kommer og viser deres maskiner frem.
Det er ikke tilfældigt, at Danmarks Veteran Motorcykleklub i år valgte at lægge deres legendariske
Jyllandsløb med start og slut på Hedebo Strand Camping i Sæby. Campingpladsen er efterhånden
godt kendt for sit motorcykle museum med mere end 100 motorcykler fra bla Italien, England,
Tyskland og USA. Og med et stort udpluk af kendte mærker fx Ducatti, Laverda, Moto Guzzi,
Harley Davidson, BSA og Norton.
Hvert år afholder pladsen derfor også i juli deres eget veteran motorcykle træf. Med 100vis af
motorcykle entusiaster fra hele Danmark og 1000vis af gæster fra nærområdet. Der alle lægger
vejen forbi campingpladsen i Sæby og nyder synet, lyden og lugten af de gamle maskiner de par
timer, træffet varer. I år ligger træffet den 18. juli fra kl ca 18-21.
Når de mange motorcykler har forladt campingpladsen, fyldes Hedebo meget hurtigt igen af benzin
os og lyden af gamle motorer. Aftenen efter, den 19. juli, er det nemlig blevet tid til at samle en stor
gruppe ejere af gamle (og knap så gamle) specialbiler - primært fra USA.
Også denne dag starter udstillerne typisk med at trille ind på pladsen sidst på eftermiddagen og
kører igen, når maven er fyldt med pølser og øjnene med indtryk ved 21-tiden.
Besøg det gratis museum
Campingpladsens eget motorcyklemuseum er selvfølgelig åbent disse dage. Ellers er
motorcyklemuseet - hvor der er gratis entré - åbent i højsæsonen (uge 27-31 inkl) fra kl 19-21. Og
efter aftale med Christensen Senior, der meget gerne fortæller om de smukke, gamle maskiner, han
har samlet fra det meste af verden.
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