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 ” Folk brød op som myrer i en myretue. Alle ville af sted på samme tidspunkt, og vi 
hørte efterfølgende, at det havde taget en time for nogle bare at komme fra Lundø

Lone Nystrøm, arrangør, Lundø Classic Motor Show
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Da klokken blev 14.30 lør-
dag eftermiddag, blev der 
sat en helt naturlig stopper 
for årets Lundø Classic Mo-
tor Show.

Regnen begyndte at sile 
ned, og for ejere af veteran-
køretøjer er regn noget af 
det værste, der findes. Fryg-
ten for fugt og rust i de vel-
plejede biler bredte sig som 
en steppebrand.

- Folk brød op som myrer 
i en myretue. Alle ville af 
sted på samme tidspunkt, 
og vi hørte efterfølgende, 
at det havde taget en time 
for nogle bare at komme 
fra Lundø. Det var lidt ær-
gerligt, at det skulle ende 
sådan, siger arrangør af 
Lundø Classic Lone Nystr-
røm.

Men inden da havde et af 
Danmarks smukkeste mo-
torshows vist sig frem fra 
sin gode side. Flere hund-
rede veterankøretøjer stod 
parkeret og udstillet med 

Limfjorden som baggrund 
ved Lundø Camping. Og når 
der ikke blev kigget på bi-
ler og motorcykler, blev der 
hygget med madpakker og 
forskellige drikkevarer.

I år trak Lundø Classic 
Motor Show 716 veteran-
køretøjer til - omkring 520 
veteranbiler, 130 veteran-
motorcykler og resten ve-
teranknallerter.

Og selv om det var lidt 
færre end de godt 800 køre-
tøjer sidste år, så var arran-
gørerne meget tilfredse med 
fremmødet.

- Vi er jo meget afhængige 
af vejret, og vi havde faktisk 
ikke regnet med, at der ville 
komme så mange, da vejr-
udsigten på forhånd havde 
set lidt broget ud. Men der 
kom mange køretøjer, og 
der kom mange gæster. Det 
samlede antal besøgende 
kom op i nærheden af sid-
ste års cirka 5000, fortæller 
Lone Nystrøm.

ÅR EFTER ÅR
Lundø Classic Motor 

Show er efterhånden ved at 
blive en fast tradition. I år 
var det 11. gang, at show-
et løb af stablen, og folk 
har skrevet datoen godt og 
grundigt ind i kalenderen. 
I år kom folk til Lundø fra 
det meste af Skandinavien. 
Der var således biler fra 
Norge, Sverige og Tyskland. 

Det er den lokale køre-
klub Krumtapperne, der 
står for at arrangere Lun-
dø Classic Motor Show, og 
det hele begyndte som en 
afslutning på køresæso-
nen. Det er det stadig, men 
nu har Krumtapperne bare 
fået gæster.

- De kommer her til Lun-
dø, fordi der er samlet så 
mange forskellige veteran-
køretøjer. Vi har en god 
blanding af store amerika-
nerbiler og helt almindelige 
brugsbiler fra stort set hele 
1900-tallet, og det udvalg 

Fast tradition med veterankøretøjer:

Regnen afbrød 
velbesøgt  
Lundø Classic

Lundø Classic Motor Show er også for veteranmotorcykler - og knallerter. De får som re-
gel altid lov til at stå udstillet ved legepladsen lige over for grillen ved Lundø Camping.
 Foto: Casper Jacobsen

En del af de mange veteranbiler i et strejf af solskin. Senere på 
lørdagen kom der regn, og så forsvandt bilerne  

og deres ejere ret hurtigt.
Foto: Casper Jacobsen

Der var nok at kigge på med flere end 700 veterankøretøjer. Langt de fleste - cirka 520 - 
var veteranbiler. Foto: Casper Jacobsen
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 ” De kommer her til Lundø, fordi der er samlet så mange forskellige veterankøretøjer. 
Vi har en god blanding af store amerikanerbiler og helt almindelige brugsbiler fra 
stort set hele 1900-tallet, og det udvalg vil folk gerne køre langt for at se.

Lone Nystrøm, arrangør, Lundø Classic Motor Show

vil folk gerne køre langt for 
at se. Og vi må da indrøm-
me, at vi er noget stolte af, 
at vi er vokset så store, for-
tæller Lone Nystrøm.

I år havde arrangørerne 
fået stillet to ekstra græs-
marker til rådighed for par-
kering, og Lundø Classic er 
afhængige af, at de lokale 
lodsejere vil lægge jord til. 
Og vil de det fremover, så 
vil Lundø Classic eksistere 
i mange år.

- Vi har indtil  videre ikke 
hørt negative ting fra de lo-
kale, så jeg tør godt garante-
re et motorshow igen til næ-
ste år, siger Lone Nystrøm.

PAULI VENDELBO
pv@skivefolkeblad.dk

En stor gruppe af 
motorentusiaster får lidt 
at spise og drikke under 
lørdagens Lundø Classic 
Motor Show.
Foto: Casper Jacobsen


