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Kære medlem                                                                                                 
 

Du og din ledsager inviteres til besøg på Haaning Collection 
 

 
Smørmosevej 16 
2880 Bagsværd 

 

mandag DEN 07. februar 2022 kl. 11.00 
 

 
 

 
 

Veteranbiler til nye biler 

Haaning Collections bilsamling spænder meget vidt, lige fra samlingens ældste bil, 

som er en 1:1 genskabelse af verdens første bil; en Benz Patent Motorwagen 

Model I, og til den nyeste i form af en Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport.  

Dette vandrette aldersmæssige spænd, suppleres i samme grad af den lodrette 

typemæssige dimension, med alt fra hverdagens enkle og folkelige Citroën 2 CV 

til den festlige og sjældne Lamborghini 400 GT. 
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Indenfor disse markante yderpunkter er Haaning Collection kendetegnet ved 

primært at bestå af en fin blanding af hverdags- såvel som liebhaverbiler, der 

beskriver de forskellige perioder gennem bilen historie. Det er med andre ord 

biler, som de fleste mennesker kan relatere til – direkte eller indirekte. 

Et andet unikt kendetegn ved samlingen er, at langt de fleste af bilerne, 

motorcyklerne og knallerterne kan starte og køre, og der arrangeres nogle gange 

kørsel i bilerne.  

Eksempler på samlingens mangfoldighed er gårsdagens hverdagsbiler som fars 

Fiat 127 fra 1978, oldefars gamle Ford A Victoria veteranbil fra 1931 eller fætters 

første VW Golf II GTI fra 1986.  

Liebhaverbilerne spænder lige så vidt fra den klassiske første generations 

Chevrolet Corvette fra 1958 til den legendariske drengedrøm af en Lamborghini 

Countach fra 1984.  

De klassiske motorcykler som BSA, Bultaco, Indian Chief og ikke mindst den 

danske Nimbus er også en del af samlingen, og knallerter som PUCH og Velo er 

ligeledes ikoner, som fanger folks opmærksomhed og vækker minder.  

Gæsterne kan afslutte besøget ved at falde i svime over den enorme og 

farvestrålende modelbils-samling, der står flot udstillet inde i en specialdesignet 

glasvæg med lys. 

Med følgende program: 
Medbring  Corona pas samt ny negativ corona test. 
Kl. 11:00 Rundvisning på Haaning Collection   
Kl. 12:00 Gå rundt på egen hånd  
Kl. 13:00 Frokost  
Kl. 16:00 Arrangement slutter. 
 

Pris pr. medlem:    Gratis 
Transport:  Transport er for egen regning 
Pris pr.ledsager:     kr. 250,00      Reg.nr. 6735 konto nr. 1064422 HUSK NAVN 
Tilmelding :             Skriv eller ring til Linda Fischer 25121099 – linda.fischer@dhl.com  
Forbehold :  Forbehold for COVID-19 lukning 
Besøg :  https://www.haaningcollection.dk/ 
Hedorfs seniorforening: https://www.hedorfsseniorforening.dk/  
  Se billederne fra vores Svendborg tur. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen  
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