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VRUUUUM: 40 år med kværn, kubik og petroleum på Hedebo Camping
Af Peter Jørgensen
info@videographer.dk

SÆBY: DER har nu gennem 40
år været afholdt motorcykel
træf på Hedebo camping,
med et støt voksende antal
deltagere, og hvad angår besøgstallet når der er træf, har
det også stigende.
Det er Bendt Christensen,
den tidligere indehaver af
Hedebo Strand Camping i
Sæby, der gennem de mange
har stået for arrangementet.
Han regner også med, at
dette er landets største samling af klassiske motorcykler.
I år anslås det at tirsdagens
motorcykeltræf havde besøg
af mellem 700 og 800 motorcyklister, og ligeså mange
gæster.
Og sikkert er det da, også,
at rigtig mange mennesker
lagde vejen forbi Hedebo
Camping i løbet af de tre timer,
aftenarrangementet
varede.
Det gør faktisk træffet til
det største af sin art, der afholdes i Nordjylland.
De mange motorcyklister,
der var kommet fra det meste af Danmark, Skandinavien og Tyskland, nød hinandens selskab.
Og så viste de selvfølgelig
meget gerne deres flotte maskiner frem denne aften,

Børnene havde en skøn aften med masser af legemuligheder ...

Der var sort af mennesker tirsdag aften på Hedebo Strand Camping, da der var motorcykeltræf.  Foto:
Peter Jørgensen
mens campister og andre
gæster fik en kæmpe oplevelse.
I år har familien Christensen på Hedebo i øvrigt fejret
deres 50-års jubilæum. I
1968 overtog ejere Inger og

Bendt Christensen nemlig
pladsen. I dag er det anden
generation, der driver pladsen.
Sønnen Eric overtog som
23-årig pladsen i 1985, hvor
han startede et generations-

skifte med forældrene. I dag
har campingpladsen 625
pladser, 16 hytter, fire servicebygninger, café, købmand og en minigolfbane.

Blonder og bikes - det ene udelukker bestemt ikke det andet ...
Bendt Christensen, der tidligere
er indehaver af Hedebo Strand
Camping i Sæby, har gennem
mange år stået for arrangementet. Selv er han helt vild
med motorcykler.

En otte-cylindret MC med campingvogn fik stor opmærksomhed.

Forrygende flot rød BSA, der skinnede som nypudset sølv.

Bendt Christensen - ejer emeritus - viser gæsterne på plads.

Uden mad og drikke, du’r helten ikke ...

