
Pressemeddelelse  

Jyllandsløbet 2017 

Danmarks Veteran Motorcykleklub (DVM) afholder Jyllandsløbet 2017 den 6.maj med start og 
mål ved Hedebo Strand Camping, Frederikshavnsvej 108, Sæby. 

Danmarks Veteran Motorcykleklub, som blev grundlagt i 1965, har pt. ca. 1200 medlemmer. 
Hvert år afvikles der 5 faste løb, hvor af skal nævnes Skagensløbet, som er det største og afvik-
les over tre dage i Kristi himmelfartsferien, og Jyllandsløbet, som er et endagsløb, der afvikles 
skiftende steder i Jylland i maj/juni.  

Dette års Jyllandsløb arrangeres af DVM’s nordjyske kreds. Løbsledelsen har valgt Hedebo Strand 
Camping som start- og målområde. Her vil mange af deltagerne overnatte, da de kommer tilrej-
sende fra hele landet. Der er tilmeldt ca. 100 motorcykler fremstillet før 1940. De ældste delta-
gende cykler er fra 1914.  

Fælles for løbsdeltagerne er fascinationen af veteranmotorcykler, samt de udfordringer der er i 
at holde dem kørende. Interessen for veteranmotorcykler, og det at køre konkurrence på dem, 
går ofte i arv, hvilket også dette års Jyllandsløb er et tydeligt bevis på, da der blandt deltagerne 
er én familie med fire generationer på tre motorcykler.  

Dette års løb har en længde på ca. 100 km. Ruten, som er godkendt af politiet, afvikles på små 
veje i det smukke nordlige Vendsyssel. Løbet køres som et orienteringsløb, hvor der er indlagt 
tids- og rutekontroller. Der køres med en gemmensnitshastighed på omkring 30 km/time uden 
brug af speedometer. 

Løbsdagen indledes med fælles morgenmad. Herefter stilles motorcyklerne op til start. De første 
starter kl. 9.30. Der starter 2 motorcykler pr. min. Veteranerne kendes tydeligt på deres gule 
køreveste med GF logo, GF-Forsikring sponsorerer løbet. Fra ca. 11:00 til 13:30 vil motorcykler-
ne kunne ses på ejendommen, Degnevænget 18, Bjergby, Hjørring, hvor deltagerne holder 60 
min. frokostpause. Ca. kl. 14:00 forventes de første veteranmotorcykler at komme i mål ved He-
debo Strand Camping. Dagen slutter med fællesspisning og præmieoverrækkelse i et opsat telt.  

Da mange af deltagerne allerede kommer i dagene op til løbsdagen, vil der ved campingpladsen 
være mulighed for at besigtige de mange smukke køretøjer især fredag og lørdag. Ejerne vil 
også gerne fortælle om motorcyklerne og den historie, der knytter sig til dem. 

På Hedebo Strand Camping har man en stor og interessant samling af motorcykler af alle årgan-
ge. Samlingen vil være åben for besøgende på løbsdagen. Der vil tillige blive arrangeret et lille 
stumpemaked på Hedebo Strand Camping, lørdag fra kl. 10 til 16, hvor der vil bliver mulighed 
for køb og salg af stumper til veteranmotorcykler. Alle interesserede er velkomne til at sætte en 
lille salgsbod op. Dog kun efter forudgående aftale på tlf. nr.: 98461449. 

Løbsledelsen håber, at mange i det Nordjyske vil vise interesse for arrangementet.  
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