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Tirsdag aften i uge 29 var det traditionen tro, tid for det årligt tilbagevendende MC træf på Hedebo Camping. 
Allerede før spisetid kunne man i det meste af byen fornemme en summen, lyden af motorcykler og mange af 
dem på vejene. Alle havde de samme agenda, destination Hedebo. 

 
Så det varede ikke længe før hele pladsen foran købmanden, ved indkørslen til Hedebo, var fyldt til randen og 
de stadig tilstrømmende på to hjul, søgte plads langs vejen mod Sæby Stand og boligforeningens 

parkeringspladser. Alle andre i biler måtte, hvis de da ikke var campister på Hedebo, søge tilflugt på de 
tilstødende veje, langs Boelsmindevej og i det nye boligkvarter overfor campingpladsen. Kort sagt mennesker, 
MC’er og biler overalt. 

 
Stemningen var lige, som den skulle være, så masser af god snak, hygge og ikke mindst lidt at skylle turen ned 
med. Det gav lidt kø, ikke mindst foran grillen, der var opstillet til lejligheden og fyldt med lækre frankfurtere, 

der kunne duftes mile væk. 
 
Vejret var også nogenlunde med arrangørerne, dog blæste det lidt, som det jo snart har gjort uafbrudt i 2 

måneder i DK, men det kunne slet ikke ødelægge det, folk var kommet for, duften af benzin og fede oplevelser 
af motorcykler nye som gamle. 
 

Kevin Pedersen og kæresten Didde, som begge køre speedway, havde også taget opstilling, så der var også her 
plads til en oplevelse udover det sædvanlige. De arbejder begge på at få speedway til Sæby, om det lykkedes, 
kan kun tiden vise, men spændende er det. 

 
En anden gæst på pladsen, Jette, kan man hvis rolig kalde stamgæst om nogen. Jette tager hvert år opstilling 
ved indkørslen til Hedebo og noteret troligt alle de motorcykler der forlader pladsen, hvilket hun har gjort de 
sidste mange år. Jette fortæller til SaebyAvis.dk, at der i år har været ikke færre end 605 motorcykler på 

Hedebo, og at det er 102 flere end sidste år. 
I dag, onsdag, er det så veteranbilerne, der gæster campingpladsen. Der var næsten 100 biler sidste år og 
fyldte derfor ret godt op overalt, men mon ikke med dagens vejrudsigt, at det tegner til endnu flere? 

Det kan vi kun gisne om, men vores trofaste optæller er igen på plads til aften og kan senere berette om 
resultatet. 
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