En af Nordeuropas største auktioner for klassiske biler skal afholdes
i Danmark
Et stort internationalt samarbejde sikrer, at Danmark nu bliver vært for en af
Nordeuropas største tilbagevendende auktioner for klassiske liebhaverbiler.
Omkring 100 klassiske biler ventes at komme under hammeren, når The Classic Race Aarhus
Auction åbner op for en af de flotteste bilauktioner i Nordeuropa den 28. – 29. maj.
De første biler er allerede klar til at rulle op på podiet, og der bliver tale om helt særlige
klassiske liebhaverbiler som Ferrari, Aston Martin og Bentley. Auktionen vil blive afviklet
under racefestivalen Classic Race Aarhus.
Bag auktionen står racefestivalen Classic Race Aarhus, auktionshusene Lauritz.com og
Silverstone Auctions.
Med et forventet salgsbudget på 38 millioner kroner, skriver auktionen sig ind på pladsen
som en af de absolut største og mest bemærkelsesværdige auktioner i hele Nordeuropa.
- Med den her aftale har vi virkelig brudt lydmuren for bilauktioner. Ikke bare herhjemme
men i hele Europa. Det her sikrer ikke bare Classic Race Aarhus men hele Aarhus en
fremstående position på den internationale scene, og det er jeg selvfølgelig glad for, lyder det
fra Classic Race Aarhus øverste leder Niels Brøchner.
Det er man enig i hos Silverstone Auctions i England, hvor der er et meget stort marked for
vintagebiler. Auktionshuset har på få år opnået imponerende resultater og samarbejder med
nogle af de største og mest højprofilerede events for klassiske biler.
- Vores kundebase fortsætter med at vokse, og vi ser frem til at tilbyde især europæiske
købere og samlere en endnu bedre mulighed for at købe klassiske biler. Derfor er vi meget
glade for at være en del af den her nye store auktion, som foregår midt under det
prestigefyldte klassiske bil- og motorsport-arrangement i Aarhus, oplyser managing director
for Silverstone Auctions Nick Whale.

For Skandinaviens største auktionshus Lauritz.com er det også det internationale vindue der
trækker.
-Vi forventer, at auktionen bliver spektakulær med særlige biler fra sælgere i både England
og Skandinavien, samt samlere fra det meste af verden som mulige købere. Liebhaverbiler er
et stort og hastigt voksende marked, som vi gerne vil udforske og udvikle. Vi tror, at en del af
vores over én million passionerede kunder fra 200 lande også vil interessere sig for biler som
et samlerobjekt og en investering, man kan have daglig glæde af, lyder det fra Lauritz.coms
stifter og bestyrelsesformand Bengt Sundstrøm.
Hos Classic Race Aarhus er man ikke i tvivl om, at Danmark kan bære en international auktion
af den størrelse.
- Med det her store samarbejde kan det lade sig gøre. Vi har rammerne i Aarhus, Lauritz.com
har et enormt netværk og er vant til at afholde auktioner, og Silverstone Auctions i England er
jo højt respekteret blandt bilelskere i hele verden for deres bilauktioner. Så når auktionen står
på tre så stærke ben, kan det kun gå godt, vurderer Niels Brøchner.
Fakta:
Classic Race Aarhus er en non-profit organisation og overskuddet går til at skabe bedre trafiksikkerhed for børn.
Racefestivalen er to gange blevet udnævnt til Årets Motorsports Event i Danmark. Flere end 750 frivillige hjælper til
før, under og efter løbet. I 2015 blev Classic Race Aarhus overværet af flere end 33.800 tilskuere. Løbet bliver afholdt
for syvende gang i weekenden 27. – 29. maj 2016.
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