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FORHANDLERE I NORGE
0572 OSLO: AMD MOTOR SYKLER AS
1081 OSLO: MC OSLO A/S
0614 OSLO: LAZY BOYZ AS
0950 OSLO: YAMAHA VINTERBRO AS
1390 VOLLEN: ASKER MC SENTER AS
1570 DILLING: Høiden MC Senter AS
1601 FREDRIKSTAD: LEERE’S MOTORSPORT AS
1832 ASKIM: RISEBERG MC
1850 MYSEN: Kus MC Østfold AS
2021 SKEDSMOKORSET: MC PARTNER SERV.
OG UTLEIE AS
2032 MAURA: NST GARDERMOEN MC AS
2320 FURNES: MC-HUSET NYDAL AS
2811 HUNNDALEN/GJOVIK: GMS-GJOVIK
MOTOR SERVICE AS
3003 DRAMMEN: MONSTERBIKE AS
3232 SANDEFJORD: SPEED MOTORCENTER A.S
3949 PORSGRUNN: MTR AS
4065 STAVANGER: ROVIK MC AS
4313 SANDNES: ARENA MC AS
4340 BRYNE: MOTOR CENTERET AS
4580 LYNGDAL: OVES YAMAHA SENTER AS
4630 KRISTIANSAND S: MOTORSYKLISTEN AS
4838 ARENDAL: LILLEROLFS MC SHOP AS
5132 BERGEN: RIDE BERGEN AS
5132 BERGEN: YAMAHA BERGEN
5537 HAUGESUND: HAUGALAND INDUSTRI AS
6011 ÅLESUND: AMS MOTORSYKKELSENTERET
6415 MOLDE: FARSTADS MOTORSERVICE
6801 FØRDE: FØRDE MOTORSPORT AS
7075 TILLER: MC TUNING AS
7434 TRONDHEIM: RIDE TRONDHEIM AS
7500 STJØRDAL: HØY PULS AS
7650 VERDAL: VERDAL BÅT.SCOOTER & MC AS
8008 BODØ: JAKHELLN MC AS
8540 Ballangen: Harley-Davidson Nord Norge
9020 TROMSØ: Biltrend Tromsø AS
9498 HARSTAD: ZIGO-MC AS
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FORHANDLERE I NORGE
1081 OSLO: MC OSLO AS
1390 VOLLEN: ASKER MC SENTER ANS
1522 MOSS: HØIDEN MC SENTER AS
1601 FREDRIKSTAD: LEERE’S MOTORSPORT
1832 ASKIM: RISEBERG MC
1850 MYSEN: Kus MC Østfold AS
2020 SKEDSMOKORSET: MC PARTNER SERV.
2032 GARDERMOEN: NST GARDERMOEN MC AS
2320 HAMAR/FURNES: MC-HUSET NYDAL
2619 LILLEHAMMER: MC LILLEHAMMER
3036 DRAMMEN: MONSTERBIKE AS
3150 TOLVSRØD: ULVIKEN MOTORSENTER
3232 SANDEFJORD: SPEED MOTORCENTER A.S
3716 SKIEN: CBP AS
3949 PORSGRUNN: MTR AS
4065 STAVANGER: ROVIK MC AS
4313 SANDNES: ARENA MC AS
4340 BRYNE: MOTOR CENTERET AS
4580 LYNGDAL: TWIN THUNDER AS
4630 KRISTIANSAND: MOTORSYKLISTEN
4838 ARENDAL: LILLEROLFS MC SHOP AS
5132 BERGEN/NYBORG: RIDE BERGEN AS
5529 HAUGESUND: MC BUTIKKEN AS
6011 ÅLESUND: AMS MOTORSYKKELSENTERET AS
6415 MOLDE: FARSTADS MOTORSERVICE
6801 FØRDE: FØRDE MOTORSPORT
7031 TRONDHEIM: RIDE TRONDHEIM AS
7075 TILLER: MC TUNING AS
7650 VERDAL: VERDAL BÅT SCOOTER & MC
9498 HARSTAD: ZIGO MC AS

Finn din forhandler på www.sps.no
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Som interesseorganisasjon for norske
motorsyklister har NMCU i utgangspunktet ingen
mening om klokskapen (eller galskapen) i dette.
Men vår krets-struktur er basert på de gamle
fylkesgrensene, og spørsmålet blir derfor hva vi
gjør når disse grensene forsvinner?
Enn så lenge er svaret enkelt: Vi gjør ingenting.
Årsmøtet i 2018 vedtok at NMCU inntil videre
forholder seg pragmatisk til de nye grensene. Det
vil si at vi opprettholder de gamle kretsene, basert
på de gamle fylkesgrensene og fylkesnavnene, så
lenge det er hensiktsmessig. Når støvet har lagt
seg, og de nye fylkene er godt og vel etablert, kan
det være vi gjør endringer hos oss også. Men det
har ingen hast. Vi er veldig godt fornøyd med de
kretsene vi har, og på samme måte som staten
kan organisere seg slik den vil kan også NMCU
gjøre det. Og til forskjell fra staten ser vi faktisk
ikke noe veldig poeng i å lage så store kretser
som mulig. Enn så lenge.
Samtidig med at fylkene har blitt færre, og større,
har de fått nye oppgaver. I særdeleshet har
de nå fått fullt operativt ansvar for alle landets
fylkesveger, et ansvar som tidligere lå hos Statens
vegvesen. For å ivareta det har halvannet tusen
personer blitt overført fra Vegvesenet til fylkene.
Postadresse:
Boks 351,1502 Moss
Besøksadresse:
Skoggata 5
Kontortid:
Mandag-fredag 09 - 15
Telefon: 908 37 374
Ansvarlig redaktør:
Sentralstyret v/leder
Redaksjonskomité:
Sekretariatet

På den andre siden kommer vi til å følge den
nye organisasjonsformen med argusøyne. Som
nasjonal myndighet kunne vegvesenet sette
standarder for hele landet. Nå har vi en situasjon
der 11 regioner skal gjøre denne jobben. Får
vi da 11 ulike måter å gjøre ting på? Blir det nå
11 ulike standarder for hvordan vegnettet skal
vedlikeholdes, og 11 ulike måter motorsyklistenes
interesser blir ivaretatt på? Og skal vi tro
på vegvesenet når de lover å opprettholde
servicegraden samtidig som en rekke
trafikkstasjoner legges ned? Blir det lettere eller
enklere å kjøre opp til MC-lappen uansett hvor du
bor? Og vil sentraliseringen av kjøretøykontrollen
gjøre denne bedre og mer smidig, eller bare mer
byråkratisk og mer tungvint?
NMCU legger til grunn at både regionsreform og
omorganisering av vegvesenet er kommet for å
bli. Vi skal arbeide for at våre interesser ikke blir
skadelidende som følge av det!

Odd Terje Døvik
Leder, sentralstyret

Ansatte:
Bjørn M. Magnussen
Frode Asphaug-Moe

Utgivelsesplan:

E-post: nmcu@nmcu.org
Internett: www.nmcu.org
Stoff fra MC-bladet kan kun
gjengis etter avtale.
Tips til MC-bladet:
mc-bladet@nmcu.org
Grafisk produksjon:
Østfold Trykkeri AS
Opplag: 8.600

Nr.

Matr.frist

Utgivelse

2-20

04.03.20

Uke 13

3-20

20.05.20

Uke 24

4-20

02.09.20

Uke 39

5-20

11.11.20

Uke 49

1-21

15.01.20

Uke 5

ØMERKE
ILJ
T
M

1

4

Annonsebestilling:
Bjørn M. Magnussen
tlf: 908 37 374

På den ene siden skal vi selvsagt være lojale mot
myndighetenes valg av organisasjonsform. Hvis
myndighetene f eks ønsker et felles MC-forum i
nye, sammenslåtte fylker, må vi forholde oss til
det. Vi har valgt å beholde to kretser på Agder,
en i Aust- og en i Vest. Men MC-forum ble slått
sammen allerede i fjor, fordi vegvesenet ønsket
det og fylkene uansett var i ferd med å gjøre det
samme. Tilsvarende kan skje i andre fylker.
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Norsk Motorcykkel Union er en
interesseorganisasjon for norske
gatemotorsyklister. NMCU ble stiftet
i 1972 og har 12000 medlemmer.
MC-bladet er et medlemsblad for
medlemmer i NMCU.

Samtidig har vegvesenet omorganisert seg selv,
opprettet nye divisjoner og planlagt nedleggelse
av flere ti-talls trafikkstasjoner – som er den delen
av etaten de fleste av oss har et forhold til. Og
dette er saker NMCU som interesseorganisasjon
definitivt har meninger om!
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Side 11
Prisdryss i Oppland

Det har vært snakket og sagt mye om den såkalte
«regionsreformen», men 1. januar var den et
faktum. Nå har vi fått ett Agder der det før var
to, et Vestland der vi før hadde Hordaland og
Sogn og Fjordane, Innlandet der vi før hadde
Hedmark og Oppland og Viken der vi før hadde
Buskerud, Akershus og Østfold. Vestfold og
Telemark slås sammen, det samme skjer med
Troms og Finnmark. Og de to Trøndelags-fylkene
ble slått sammen allerede for et par år siden. Bare
Rogaland, Møre og Romsdal og Nordland får
fortsette som før. Ikke spør meg hvorfor, men det
har sikkert med politikk å gjøre.
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Side 8
Nytt syn på elektrisk
Harley-Davidson

Tr y k k s a k

Forsidefoto:
Harley-Davidson
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Nytt fra sekreteriatet

Nytt og nyttig fra NMCU-kontoret
Arbeidet går sin gang ved NMCU-sekretariatet, og vi benytter anledningen til å minne
medlemmer om aktuelle saker.
Adressering:
Med fare for å virke masete minner vi
igjen om adresseendringer, for fremdeles
har vi flere der ute med feil adresse i vårt
register, noe som vanskeliggjør jobben
med å finne medlemmene våre. Kjenner
du noen som klager på at posten ikke
har kommet med MC-bladet, så tips
vedkommende
om
adresseendring.
Endring i adresse gjør du lettest via
funksjonen Min Side på nmcu.org

Min Side:
Første gang du logger deg inn på «Min side»
via nmcu.org henter du enkelt nytt passord
ved å oppgi medlemsnummer. Hvis du ikke
får noen melding er du mest sannsynlig
oppført med feil telefonnummer i registeret.
Dette endrer du enklest med en e-post til
nmcu@nmcu.org eller på telefonnummer
908 37 374.

Ett av verveloddene vil føre en heldig vinner på MC-tur i USA. (Foto: A. Tranås)

Ved å trykke på Min side øverst på
verktøylinja, kommer innloggingen opp.

Treffinnmelding og BRO:
På våre hjemmesider nmcu.org finner du
skjema for innmelding av klubbens treff
til NMCU-appen på nmcu.org/nyttig. Der
finner du nå også et tilsvarende skjema for
innmelding til BRO. Denne registreringen,
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over MC venner som kan hjelpe til med
berging, reparasjon eller overnatting, legger
vi inn i NMCU-appen slik at du kan få en
hjelpende hånd hvis uhellet er ute. Vi minner
om at dette er en frivillig hjelpeavtale, og ber
om at ordningen ikke utnyttes.

NMCU-turen 2021:
I samarbeid med Joy Rides har vi lagt opp
en egen NMCU-tur i 2021; «East Coast
& Smoky Mountains Blues». Turen er
forbeholdt NMCU-medlemmer og tilbys til en
rabattert pris av 4995 US dollar (ca. 45 000
kroner), så her er det bare å starte sparingen.
Egen link til turen finner du på nmcu.org

Vervekampanje 2020-2021:
Vinneren av vervekampanjen får en
tur på en av Joy Rides’ «East Coast &
Smoky Mountains Blues Tour» i 2021;
valgfri turdato (verdi 5695 US dollar/
ca. 50 000 kroner). Trekning av vinner
foretas siste dag på MC-messa i 2021.
Premien er personlig og vinneren kan velge en
annen tur i tilsvarende prisklasse om ønsket.
For ordens skyld: Det er kun verving av fullt
betalende hovedmedlemmer som teller.
Man kan selvsagt verve medlemmer av
egen familie, men de må da bli selvstendige
medlemmer og ikke bare ikke-betalende
familiemedlemmer. Selvsagt må også den
som verver ha gyldig medlemskap.

Nytt fra sekreteriatet

Respons på
NMCU-protest
For trekvart år siden leverte NMCU en kraftig
protest på Vegdirektoratets planer om å redusere
antall oppkjøringssteder for motorsykkel
fra 54 til 28.
Regjeringen fremholdt at tjenestetilbudet ved
trafikkstasjonene skulle være noenlunde likt over
hele landet, men påla samtidig etaten å spare
penger ved å legge ned stedene tjenestene blir
levert.
NMCU påpekte i høringssvaret at det er
selvmotsigende å hevde at dette lar seg
kombinere. Selv om vi ikke fikk full uttelling for
innsigelsene våre, kan innspillet ha reddet i alt
seks steder det kan avlegges MC-førerprøve.
I det reviderte forslaget har Vegdirektoratet
foreslått å redusere antall oppkjøringssteder
med «bare» 20, ikke 26 som opprinnelig foreslått.

NMCU har bidratt til å opprettholde i alle fall noen av oppkjøringsstedene
som lå an til å bli nedlagt. (Arkivfoto)

NMCU følger lyset
I fjor sommer tok NMCU initiativ til å tillate bruk
av ekstra kjørelys på dagtid, med tanke på økt
synlighet og trafikksikkerhet
(se MC-bladet nr. 3/2019).
Innspillet om bedre synlighet var et supplement
til et forslag om å tillate mer fjernlys på MC, etter
mal fra de nye lysreglene for bil. Vi fikk signaler
om at innspillet skulle behandles i løpet av
vinteren.
På grunn av den pågående omorganiseringen av
Statens vegvesen har imidlertid denne prosessen
stoppet opp. Den opprinnelige saksbehandleren
har sluttet, og den nye saksbehandleren var
like før jul uvitende om at han hadde blitt tildelt
oppgaven. Tidlig på nyåret kunne samme
saksbehandler opplyse om at «lys-saken» var
overført til nok en saksbehandler. I skrivende
stund har vi ikke fått respons fra denne, men
NMCU-sekretariatet henger på for å orientere om
hensikten med forslaget, samt få fortgang i saksbehandlingen.
MC-bladet nr. 1 - 2020 5

Nytt fra sekreteriatet

Pål Anders Ullevålseter
til årsmøtet
Sekretariatet minner om at alle NMCUmedlemmer er ønsket til årsmøtet. Datoen
er satt til 15. februar, og det er på Scandic
Hotel, Jessheimveien 467 det hele går av
stabelen. Vi ønsker at flest mulig melder sin
ankomst på forhånd. Se nmcu.org.
Det vil bli registrering av deltakerne fra
klokka 13, og årsmøtet tar til klokka 13.30.
Etter at selve årsmøtet er vel over, har Pål
Anders Ullevålseter meldt sin ankomst.
Han har sagt ja til at årsmøtedeltakere
skal få høre om noen av hans erfaringer
som mangeårig deltaker i det krevende
Paris-Dakar-løpet. Erfaringsmessig vet vi
at idrettsutøverens historier bruker å være
fengende.

NMCU-vennen Pål Anders Ullevålseter vil dele noen av sine erfaringer med
årsmøtedeltakerne. (Arkivfoto).

Omorganiseringen av vegvesenet har fått ringvirkninger for behandlingen
av NMCUs forslag til nye lysregler for MC.
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Aktuelt

NAF MC får stadig flere instruktører:

Fortsetter med
landeveiskurs

13 nye instruktører ble i september skolert i Molde for å videreføre NAF MCs
landeveiskurs Sikker på MC. Deltakere på dette kurset skal være trygge på
at de ikke blir møtt av noen stor, moralsk pekefinger.
– Jeg opplevde kurset som svært nyttig og
innholdsrikt med tanke på bevisstgjøring
rundt trygg og stabil motorsykkelkjøring.
Særlig den teoretiske delen med fokus
på veiledning hadde jeg utbytte av. Det
at deltagerne selv skal tenke igjennom
den praktiske kjøringen og selv vurdere
hva oppgaven betyr for kjøringen, forteller
Ragnhild Rambraut fra NAF MC Trondheim
etter å ha gjennomført instruktørkurset, slik
at hun kan dele nyttig kunnskap med andre
motorsyklister.
Sammen med 13 andre klubbmedlemmer
var hun på Malmedalen Motorsenter, der
NAF MC Møre og Romsdal var vertskap for
kurset.

Kurs med garanti
Kurset Sikker på MC er ett av tiltakene
i Nasjonal strategi og handlingsplan for
motorsykkel og moped, 2018-2021.
NAF MC består av 23 klubber med nærmere
10 000 medlemmer og er i god vekst.
Klubbene har som mål at Sikker på MC skal
være et tilgjengelig tilbud over hele landet.
Sikker på MC er et lavterskeltilbud for alle
motorsyklister og foregår i all hovedsak på
vei, altså under realistiske forhold.
– Det er ingen pekefingermentalitet ute og
går her, for det er deltagerens opplevelser
og erfaringer som er hovedfokus. Det
kjøres i mindre grupper som har korte
gruppesamtaler, og der det enes om en
konkret kjøreoppgave som prøves ut
på veien i 15-20 minutter. I etterkant av

kjøreturen deles erfaringer og opplevelser.
I tillegg gjennomføres et par oppgaver i en
kjøregård. Sikker på MC er til for alle uansett
alder eller sykkeltype, forklarer fagsjef Morten
Fransrud i NAF Trafikktrening.
Han
forteller
at
samlingene
for
landeveiskursene tar cirka fire timer og har det
som kalles utbyttegaranti. Utbyttegarantien
innebærer at du får kursavgiften tilbake
dersom du etter endt sesong ikke opplever
at kurset har gitt deg større kjøreglede eller
en mer bevisst og tryggere atferd
Siden oppstarten av disse kursene i 2015
har hundrevis av motorsyklister deltatt, og
ifølge fagsjefen har ikke en eneste deltaker
krevd tilbake kursavgiften.

«Jeg oppfatter mer av
det jeg faktisk ser og er mer
bevisst på hvilke valg jeg kan ta
for å ha mest mulig kjøreglede og
komme trygt frem»
Ragnhild Rambraut, vordende instruktør og
leder av NAF MC Trondheim

Tenke selv
– For å kunne lede dette kurset er det krav
om å gjennomføre et veilederkurs.
Deltagerne til veilederkurset rekrutteres
gjennom de aktive medlemmene i NAF MC.
Vi jakter særlig på motorsyklister som har
forstått hvorfor vi er utstyrt med to ører og en
munn, sier Fransrud.

Iført oransje vester gir Instruktørene Kjell Jarslett
(t.v.) og Morten Fransrud nyttig informasjon før
neste økt. (Foto: Privat)

-Veileder skal ikke instruere eller forelese,
for fokuset på veilederkurset er å lære seg
metoder som får deltagerne til å reflektere
og diskutere, supplerer rådgiver Kjell Jarslett
i NAF Trafikktrening, som sammen med
Morten var instruktør for de nye instruktørene
denne helga.
Kurset blir arrangert av Trafikksikkerhetskomiteen i NAF og gjennomføres av interne
fagpersoner i NAF.
Den nyskolerte instruktøren Ragnhild kjører
til daglig en Suzuki DL 650, og har i NAFs
MC-klubb i Trondheim privilegiet med å
kunne svinge lederklubba.
– Det å jobbe i seksjoner med praktisk
kjøring, for så å evaluere den delen vi har
kjørt, gir godt rom for å bli veldig observant
på de små tingene som utgjør den store
forskjellen på sikker kjøring. I etterkant av
dette kurset har jeg som motorsyklist blitt
mer observant på eventuelle farer. Dette gjør
at jeg oppfatter mer av det jeg faktisk ser og
er mer bevisst på hvilke valg jeg kan ta for
å ha mest mulig kjøreglede og komme trygt
frem. Det er alltid en mulighet for at det er en
fare rundt neste sving og da er det viktig å
være mentalt forberedt Å kjøre motorsykkel
er noe jeg virkelig elsker og jeg har tenkt å
kjøre motorsykkel lenge. Derfor er jeg veldig
glad for muligheten til å delta på denne type
kurs. Så håper jeg at jeg får mulighet til å dele
det jeg har lært med mange motorsyklister,
oppsummerer hun.

HEARSAFE Biker
Formstøpte hørselvern for MC-bruk
Fjerner vind- og bakgrunnstøy så du får et klart og tydelig lydbilde
Samarbeidspartnere over hele landet

Storvegen 21 | 2420 Trysil
Tlf: (+47) 62 45 43 45 | HEARSAFE.NO
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Rabatt til
NMCU
medlemmer
Eggen Media
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Harley-Davidson på batteri:

MC-redaktør vraket
fordommer

Redaktør Oddbjørn Myklebust i MC-avisa var full av skepsis og fordommer før han
skulle debutere som el-motorsyklist. HD-entusiasten hadde ikke nevneverdig høye
tanker om nyvinningen – tvert imot! Nå har pipa fått en annen lyd.

D

et er en entusiastisk redaktør som ringer
til MC-bladet for å fortelle om hvordan
han i løpet av noen timer i salen på HDs
el-satsing må erkjenne at han har blitt frelst.
El-frelst, faktisk. Litt beskjemmet forteller han
om en aha-opplevelse av de sjeldne. Slik
beskriver MC-redaktøren hvordan han måtte
forkaste sine forutinntatte holdninger til å kjøre
elektrisk:
Jeg liker bensin, og diesel for den saks skyld.
Elektrisk har aldri vært et tema for meg.
Verken elektrisk bil eller motorsykkel. Slik er
jeg, en gretten gammel gubbe, gjerne med de
samme holdningene til elektrisk som mange
andre «petrolheads» der ute synes å ha.
Elektrisk Harley-Davidson? Første gang jeg
hørte de ordene i samme setning, fikk jeg
nesten svetteperler. Hele min MC-karriere har
stort sett dreid seg om legendariske HarleyDavidson. Helt siden jeg fikk lappen på MC
i 1992, har det stått en Harley-Davidson i
garasjen, noen ganger to, og på det verste tre
stykker. Jeg har vært eier av ca. 30 motorsykler
fra den amerikanske produsenten. Alt fra Pan
Head, jernutgaver av Sportstere, Softail, Dyna,
vanlige Sportstere, både 883 og 1200 cc, og
i nyere tid både Electra Glide og Road King.
Jeg har også prøvd meg som mekaniker på de
fleste av dem. Harley-Davidson har på mange
måter satt seg i blodet, sammen med støyen
fra buldrende eksospotter og den nydelige
dunsten av uforbrent bensin.
Nå er jeg altså invitert av Harley-Davidson til
en snarvisitt til Barcelona for å testkjøre deres
nye elektriske motorsykkel LiveWire. Man sier
selvfølgelig ikke nei til en «soltur» til varmere
strøk i førjulsstria, i hvert fall ikke når oppdraget
er å kjøre motorsykkel. Så får det heller være
at det er elektrisk. Det står i det minste HarleyDavidson på «tanken», det er da en trøst.

Skeptisk før avreise
Før ferden starter får vi en rask gjennomgang
av sykkelen. Skal jeg være helt ærlig, liker jeg
designet. Det er bra at Harley ikke har prøvd
å lage en elektrisk Softail-modell. LiveWire har
sitt eget design. Den ser futuristisk og elektrisk
ut. Motoren ligger godt synlig nederst, under
batterimodulen. Sykkelen er fullstappet med
teknologi, og vi får med oss det viktigste,
8 MC-bladet nr. 1 - 2020

nemlig hvordan den startes og hvordan man
forandrer kjøremodus. Det er syv forskjellige
kjøremodi: Sport, Road, Range, Rain, samt tre
modi som føreren kan definere selv.
I og med at første del av turen går opp et fjell
som ligger i skyggesiden, med noen steder
hvor det fremdeles kan være nattefukt på
asfalten, er alle syklene innstilt i regnmodus.
Sikkert også for å gi oss tid til å bli vant med
LiveWire før en går i gang med «tyngre skyts».
Jeg finner meg fort til rette på LiveWire.
Fotpinnene er trukket litt bakover, slik at
knevinkelen ikke blir for intens. Styret er lavt,
og man må liksom ligge litt frampå, noe som
gir en sportslig opplevelse. Guiden fra HarleyDavidson setter fart, og jeg finner plass i rekken
av de nærmest lydløse tohjulingene som baner
seg vei ut i den barcelonske morgentrafikken.
LiveWire er ikke helt lydløs, men dette er helt
annerledes musikk enn det den velkjente
V-twinmotoren byr på. Dette er mer en jet-lyd,
som hentet fra Star Wars eller noe, og lyden
forsvinner i vindstøy etter hvert som farten blir
høyere. Og det blir den fort. Selv i regnmodus er
akselerasjonen bra. På de svingete fjellveiene
virker sykkelen overbevisende, og etter en halv
time er vi fremme ved første «photoshoot».
Etter noen passeringer foran kamera er det på
tide å komme seg videre.
– Nå bør du skifte til sportsmodus, sier guiden
mens han tar på seg hjelmen. Menybetjeningen
er svært intuitiv, og etter et par sekunder
står S-ikonet i displayet som bekrefter at nå
går vi «all in». Fyyyyytti hooooolingen, for en
opplevelse, for en akselerasjon, for et elektrisk
sirkus, dette er bare helt vilt!
Av en eller annen grunn kommer en
opplevelse fra barndommen frem fra
glemselen, den gangen da jeg stappet to
spikere inn i stikkontakten på barnerommet
og fikk mitt første møte med 230 volt gjennom
kroppen, elektrisitet på sitt verste. Dette må
være elektrisitet på sitt beste; rått og vilt,
men kontrollerbar energi som yter maks
dreiemoment så fort du napper i gassrulla.
Vi dundrer videre opp og ned i fjellandskapet
nord for Barcelona, og flere ganger fersker
jeg meg selv i å sitte og le inne i hjelmen. Det
kjente akselerasjonssmilet holder ikke alene,
dette er bare enda villere.

Motviljen overfor elektrisk drift ble grundig satt
til side etter at MC-avisa-redaktøren faktisk fikk
prøve det i praksis. (Foto: Harley-Davidson)

Frelst etter ankomst
Samtidig imponeres jeg over hvor godt
sammensatt denne motorsykkelen er.
Rammeverket oppleves stivt og fint, og får
god hjelp av Showa-dempere både foran og
bak. Det står en opp-ned-gaffel i front og en
monodemper bak. Bremsene er heller ikke til
å ta feil av, for Brembo taler sitt tydelige språk
og perfeksjonerer bremsekraften ypperlig.
Samtidig skal det sies at når LiveWire er
i sportsmodus får du veldig god hjelp av
motorbremsen, og du kan faktisk styre det
meste av ferden kun med gasshåndtaket.
Det går fort, til tider veldig fort. Vi kjører oppover
fjell og nedover fjell, dette må vel snart slå ut
batteriet, tenker jeg. Men batteriindikatoren
nederst i displayet virker seig og går svært
sakte nedover. Etter en times kjøring i
sportsmodus nærmer vi oss Barcelona og
bygater. Ved et rødt lys havner jeg fremst i
køen, og med et vilt glis om munnen blir jeg
sittende og vente på grønt. Gaten fremfor er
rensket for trafikk, og jeg øyner muligheten for
et skikkelig drag. Det skinner i grønt, og jeg og
LiveWire i sportsmodus slår ut i full blomst. Vi
forsvinner oppover gata uten å bryte gjennom
lydmuren, selv om det oppleves som om den
skulle ha vært passert for lenge siden. 0–100
på tre sekunder! Det kan anbefales, det MÅ
oppleves.
Når vi ankommer garasjen hvor ferden startet
og hvor vi også skal levere fra oss syklene, har
det gått cirka to timer. Jeg har fremdeles over
60 % batterikapasitet igjen. Det sier meg at
jeg kunne vært ute på veien i to timer til og
enda hatt godt med energi til overs. Det betyr
at jeg kan være ute og kjøre så heftig som
dette i fire timer før det er på tide å se etter
en ladestasjon. I løpet av et par timer har jeg
endret min elektriske oppfatning. Elektrisk er
noe for meg. I hvert fall elektrisk motorsykkel.
Er du som meg, må du prøve en for å forstå.
Avtal en prøvekjøring, for dette er virkelig råe
greier!
Oddbjørn Myklebust, redaktør i MC-avisa

MAGISK MC-TUR I DE EUROPEISKE ALPER
Tyskland – Østerrike – Italia - Sveits

Inkludert i prisen:

★
★
★
★
★
★
★

HUSK
MEDLEMSRABATT

Flybilletter og leie av motorsykkel
Overnatting på hotell - alle dager
Inngang nasjonalparker + drivstoff MC
1.Valg MC og LDW (reduksjon egenandel)
Turleder/guide og følgebil med din bagasje
Morsomme og spennende attraksjoner
NMCU Medlemsrabatt

MC/BIL LEIE

FLYBILLETTER

OVERNATTING

LDW

DRIVSTOFF

MAGICAL TOUR EUROPEAN ALPS

BILLETTER

FØLGEBIL

DATOER:Turdatoer:

TURLEDER

11-23 juli 2020

Velkommen til en fantastisk rundtur på motorsykkel gjennom Sentral-Europa. Ferden går over alpene via
Tyskland, Italia, Østerrike og Sveits. Du vil oppleve natur og steder som rett og slett tar pusten fra deg
langs hele rundturen. Fra de Østerrikske alpene i øst, med Dolomittene og Gardasjøen i sør og de
sveitsiske alper i vest. Vi kjører bla over 25 fjellpass og det som regnes som en av Europas beste MCveier: Großglockner Hochalpenstraße. Les mer om turen på våre hjemmesider: www.joyrides.no.

Du kan velge mellom å kjøre din egen motorsykkel (da trekker vi fra MC-leie og flybilletter fra prisen) eller
å fly ned til München og leie MC hos oss.

Sjåfør: € 4.995,-

+47 41 66 10 10

www.joyrides.no

Passasjer: € 2.995,-
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Når nøden er størst
er BRO nærmest
NMCUs nettverk med BRO (Berging, Reparasjon, Overnatting)
ble redningen for June Rysstad da motorsykkelen hennes streiket.
En reddende engel rykket ut og berget de uheldige MC-turistene.

D

et som kunne blitt et lite mareritt for
June og faren Roy Gundersen endte
dermed opp som en solskinnshistorie.
Etter godt og vel 4000 kilometers kjøring, fra
Kristiansand og nord og vestover i landet,
løsnet låsemutteren på Junes bakaksel da
de nærmet seg Kristiansund.
Der og da var gode råd dyre, for Varaderoen
til June kunne verken kjøres til verksted eller
til dagens reisemål.
– Jeg tenkte ikke på BRO i første omgang. Vi
var først og fremst fortvilet over å stå fast så
langt hjemmefra. Jeg så for meg at vi måtte
sette igjen syklene, fly hjem og så finne ut
hvordan vi skulle løse situasjonen, beretter
Roy.

Fikk lokal hjelp
Etter å ha fått summet seg litt, kom han på
BRO-ordningen. Som mangeårig NMCUmedlem visste Roy at det finnes et nettverk
av hjelpsomme motorsyklister som stiller
opp for en artsfrende i nød. Via NMCUappen fant han nærmeste hjelper, men
denne BRO-kontakten var selv på ferie, og

kunne ikke bistå der og da. Det var likevel
hjelp å få, for Roy ble tipset om en hjelpsom
og nevenyttig NMCUer i nærheten. Denne
slapp i sin tur det han hadde i hendene og la
av gårde for å hente far og datter hjem til sin
private garasje.
Der fikk de mekket sammen en provisorisk
løsning slik at de kunne komme seg til
Tynset Bil & MC, som hadde delene som
trengtes for å 125-kubikkeren til June i
forskriftsmessig stand.
– Han reddet ferien vår og gjorde at vi kom
oss videre. Og han ville slettes ikke høre
snakk om noe betaling for hjelpen, sier
Roy, som ikke kan få rost BRO-ordningen
langt nok opp i skyene. – Den ordninga er
helt fantastisk! Hele konseptet illustrerer
MC-folket i et nøtteskall, nemlig det
samholdet og solidariteten de viser når noen
er i knipe, oppsummerer Roy.
Han oppfordrer flest mulig NMCUmedlemmer til å registrere seg i
BRO-registeret, slik at det kan bli et enda
bedre nettverk som kan gi en hjelpende
hånd til andre motorsyklister.

Far og datter fikk via BRO-nettverket skikk på
bakhjulsmutteren og kom seg trygt videre.
(Foto: Privat)

Må ikke misbrukes
BRO-ordningen har i mange år vært et av
tilbudene NMCU-medlemmer nyter godt av.
Det er viktig å understreke at det ikke er
noen garanti for at de som er oppført i BROregisteret alltid er å få tak i, eller alltid har
anledning til å stille opp. Imidlertid vil de ofte
kunne formidle kontakt til andre som kan trå
til for en MC-frende i nød.
NMCU er ikke kjent med BRO-ordningen
misbrukes for å tuske til seg gratis
reparasjon eller overnatting, men vil minne
om at ordningen kun skal brukes hvis du er
i skikkelig knipe!

Dette er BRO:

JoyRides – nå også på plass i Danmark

BRO-ordningen ble etablert før mobiltelefon og internett var
fast inventar i kjørejakka til norske motorsyklister. Inspirert
av NMCUs søsterorganisasjon i Sverige, SMC, ble det på
førsten av 1990-tallet oppretta et nettverk av hjelpsomme
motorsyklister som kunne stille opp for dem som måtte råke ut
for problem på sin ferd i vårt langstrakte land.
NMCU-kalenderen hadde liste over hvem som var hvor, og
hva de kunne hjelpe med. Bokstavene BRO står for berging,
reparasjon og overnatting. I dag finner du BRO-oversikten i
NMCU-appen.
Selv om dagens teknologi og sosiale medier er til god hjelp
for havarerte MC-førere, kan BRO-registeret fortsatt være
redningen i et nødstilfelle.
Det er ingen forpliktelser ved å være i BRO-registeret,
men en hyggelig bonus med det hele er at slike uventede
redningsaksjoner gjerne fører til nye og trivelige bekjentskap
for resten av livet.
Vil du være en reddende engel hvis en motorsyklist får trøbbel?
En eller flere av de tre bokstavene monner.
Registrer deg via NMCUs hjemmeside:
https://nmcu.org/bro-registeret/

Janne Hjuleraa Poder og Michael Hjuleraa vil både betjene det danske MCturmarkedet og også guide motorsyklister på ulike turer. (Foto: Privat)
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NMCUs samarbeidspartner, turoperatøren JoyRides, har nå opprettet
egen avdeling i Danmark. Det er det erfarne guide-paret Janne Hjuleraa
Poder og Michael Hjuleraa som nå skal ta seg det danske markedet, og
arbeide for å få deltakere med på noen av JoyRides’ i alt 15 spennende
turer i USA, Canada, Sør-Amerika, Oseania og Asia. JoyRides er nå inne
i sin åttende tursesong, og det danske paret vil de kommende sesonger
også fungere som guider på flere av turene som står på programmet.

Aktuelt

Prisdryss i Oppland:

NMCU-krets både gav og fikk pris
NMCU Oppland krets gav under årsmøtet i januar «Innsatsprisen
2019» til to ildsjeler som har stått på ekstra for MC-saken. Kretsen
ble på sin side tildelt trafikksikkerhetsprisen for 2019 fra Oppland
fylkeskommune.

G

Atle Hansen, var så fornøyd med innsatsen
jøvik Motor Service, eller best kjent
fra resten av styret at han fra egen lomme
som GMS, ble påskjønnet med
kjøpte inn påskjønnelse til hele hurven. Og
«Innsatsprisen 2019» fra NMCU
for å finne egnet gave,
Oppland
krets,
i
var NMCU-butikken
likhet med NMCUdet
soleklare
medlemmet Bjørnar
valget.
Dermed
Skårslette.
ble det lommekniv
Rammen
for
med logo til alle
årsmøtet til NMCU
i
kretsstyret.
Oppland var perfekt
Hansen
forteller
for en forsamling
at det er første
som har sansen for
gangen det blir
kjøretøy som durer,
delt ut innsatspris
nemlig hos Norsk
i Oppland, og at
vegmuseum
ved
han håper det er en
Hunderfossen.
gest som blir gjentatt
– Det var jo veldig
også kommende år.
koselig å få en slik
Kretsstyret i Oppland
pris, da, er daglig leder
er nå slanket med
Per Harald Øyhus’
to personer, da
kommentar
til
Lars Follestad og
MC-bladet.
fylkessekretær Roy
De siste fem årene
I nnsatsprisen viser at Bjørnar Skårslette har
stått på ut over det vanlige. (Foto: Privat)
Ove Nybakk takket
har GMS stilt plass
for
seg.
Styret
til disposisjon for
med fornyet tillit består nå av leder Tor-Atle
NMCU-stand når det er riktig så folksomt
Hansen, Svein Gunnar Myrvang, Morten
i forbindelse med prøvekjøringer hos
Tundrali og Emilija Kostovska. Lise Berg og
MC-forhandleren. I tillegg har GMS de to siste
kretslederen går i tospann for å fylle rollen
åra vært en kjærkommen samarbeidspartner
som fylkessekretær.
når NMCU Oppland har avholdt kjørekurs på
Vålerbanen.
Bjørnar Skårslette ble belønnet med
Utsatt trafikksikkerhetspris
innsatspris for iherdig arbeid for kretsen,
I tillegg til å dele ut priser for god innsats i
blant annet ved å ta en heller kjølig vårtur
året som gikk, har NMCU Oppland selv blitt
fra Reinsvoll i Vest-Oppland til Dombås i
tildelt pris, nærmere bestemt Oppland fylkes
Nord-Gudbrandsdalen, ene og alene for
trafikksikkerhetspris.
å være med og gjennomføre «Se ossI utgangspunktet skulle den blitt delt ut
aksjon». Tur-retur er det en strekning på om
i Moelv den 9. januar forbindelse med
lag 45 mil, og på de traktene av landet er
markeringen for trafikkofre.
det temmelig kjølig på denne tiden av året.
Men da de to fylkene Hedmark og Oppland
Og for å få lov å kjøre motorsykkel og fryse
skulle bli slått sammen til det nye fylket
seg gjennomkald, tok Skårslette seg fri fra
Innlandet, ble det noe grus i maskineriet da
jobben. Den kjøreglade opplendingen har
arrangementet skulle samordnes.
ellers funnet seg til rette i klubben Rødfoss
I ellevte time ble utdelingen av
MC-entusiaster.
trafikksikkerhetsprisen
tatt
ut
av
programmet denne dagen. Det nye
trafikksikkerhetsutvalget i Innlandet fylke
To ut, ingen inn
har ennå ikke funnet noe nytt tidspunkt for
Den gjenvalgte lederen i NMCU Oppland, Tor-

Per Harald Øyhus’ velvilje overfor NMCU ga
plakett som takk for hjelpen. (Foto: Lise Berg)

overrekkelsen, men har gitt forsikring om at
prisen en eller annen gang i år skal deles ut
til den verdige mottakeren.

RYGGMERKER?
Topp kvalitet til fornuftige priser, uansett antall

Mc Profil A/S, Evjeveien 2768, 4735 Evje/ 90780558

post@mcprofil.no

mcprofil.no

- Profilartikler siden 1998-
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Nytt gruskurs

Fleksibel for pendlerparkering

Første og siste helg i mai neste år arrangerer Adventure MC Tours
of Norway gruskurs over to dager. Kurset er et pilotsamarbeid
mellom NMCU og arrangøren, og har plass til ti deltakere hver av
helgene 2. – 3. mai og 30. – 31. mai. Kurset holdes på Hamar, og
legges opp på nybegynnernivå, med innledende teori og øvelser i
kjøregård før grusveiene står for tur.
Med et tak på ti personer per helg er det fortløpende påmelding via
hjemmesiden www.adventuremc.no. Det er mulig å være med på
kurset på bare én av dagene, og da til redusert pris.
To-dagerskurset koster 2600 kroner, inkludert overnatting,
middag, lunsj og frokost, mens dagskurset koster 1250 kroner
inkludert lunsj.
Uten at det er noe absolutt krav, anbefaler arrangøren sykler med
høy bakkeklaring og knastedekk, men den som måtte føle seg
komfortabel med annen utrustning kan likevel bli med.

NMCU-medlemmet som begynte å pendle
med Bastø-Fosen ble noe forarget over
instruksene på parkeringsautomaten
ved kaia i Horten. Han hadde tatt høyde
for å veksle mellom å kjøre bil og
motorsykkel, alt etter vær og føre, og
bruke parkeringslappen på det kjøretøyet
han brukte den dagen. En månedsbillett
for pendlerparkeringen i Horten er nemlig
mye rimeligere å investere i enn å løse
dags- eller ukesbillett.
Pendlerparkeringa ved kaia i Horten gir ikke billett,
Forargelsen skyldtes det billettløse
men full fleksibilitet i valg av kjøretøy. (Foto: A. Tranås)
systemet Horten parkering har oppgradert
til. Instruksen på automaten sa nemlig at den som skal parkere skal taste inn bilnummeret.
Dette var vinterstid i fjor, men medlemmet vårt så for seg at han i verste fall måtte avfinne seg
med å forhåndsbetale for både to- og firehjuling.
En kjapp og hyggelig telefonsamtale til Horten parkering løste de bange anelsene. «Bare send
oss en e-post med registreringsnummeret på så mange biler og motorsykler du vil, så legger
vi det inn i systemet vårt. Men du kan ikke sette flere kjøretøy der samtidig, da», var den
omtrentlige ordlyden i samtalen.
Riktignok er det samme pris for å parkere motorsykkel som bil, men imøtekommenheten og
fleksibiliteten fra det kommunale parkeringsselskapet gir på den måten pendlerne full frihet
med tanke på valg av kjøretøy.
Lokalavisa Gjengangeren ble kontaktet for å ære den som æres bør, og lokalpressen grep
sjansen til å - for en gangs skyld - kunne skrive noe positivt om et parkeringsselskap.
Hvis noen skulle ha problem med stivbeint praksis på pendlerparkering andre steder i landet,
er det bare å be det aktuelle parkeringsselskap om å kontakte kollegene i Horten. Så kan de få
oppskriften på hvordan det kan gjøres.
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Aktuelt

Smart «MC-garderobe» ved parkeringsplasser
NMCU Buskerud lufter ideen om å sette opp «MC-garderober» i Drammen.
Det er noe så enkelt men praktisk som låsbare skap til å oppbevare kjøreutstyr i.
Da NMCUs fylkessekretær i Buskerud,
Erik Eriksson, fikk nyss om at konseptet er
i drift i Falun i Sverige, salet han like godt
opp motorsykkelen med sovepose, telt og
annet turutstyr og la ut på sin egen ekskursjon for å ta «MC-garderobene» nærmere i
øyesyn.
Vel framme i Falun fant han to utgaver av
disse skapene på offentlige parkeringsplasser i den svenske byen. De største
skapene har plass til to sett kjøreutstyr,
mens det minste bare rommer bekledning for én motorsyklist. I Falun er noen
MC-parkeringsplasser gratis, mens andre
er avgiftsbelagt. Til gjengjeld er bruk av
«MC-garderobene» gratis, og inkluderer en
solid kjetting for å låse skapet. Men passende hengelås må du selv ha med deg.
Erik beretter om en snedig detalj på skapene,
nemlig at det er et eget vindu i skapdøra,
slik at du kan plassere parkeringsbilletten
der hvis du står på avgiftsbelagt parkeringsplass.
Han opplyser at dette ikke er noen
revolusjonerende ordning i europeisk
sammenheng. Det er et italiensk selskap
som
lager
skapene,
som
foruten
produksjonslandet har blitt solgt i Spania,

Kanskje dukker «MC-garderober» opp på
parkeringsplasser også i Norge.
(Foto: Erik Eriksson)

Parkeringsboksene har hjelmhylle og billettvindu.
(Foto: Erik Eriksson)

Tsjekkia, Frankrike, England, og altså
Sverige.
Erik rapporterer at lokale myndigheter i
Drammen sånn umiddelbart ikke viste det
helt store engasjementet, men at han håper
å få de riktige aktørene på glid.
Styreleder Odd Terje Døvik i NMCU kommenterer at slike «MC-garderober» gjerne
kunne blitt plassert på parkeringsplasser

ved videregående skoler. Da kunne elever
som kjører tohjuling til og fra skolen slippe å
drasse rundt på kjøreutstyret hele skoledagen. Det vil igjen gi gevinst i form av bedre
trafikksikkerhet.
Fylkessekretæren er usikker på hva slike
skap koster, men foreslår at de kan finansieres ved å for eksempel selge reklameplass
på dører og vegger.
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Aktuelt

Vil fylle tomrommet mellom MC-messene:

Klart for nok en
MC-messe i Bergen
I de tider det rykker som verst i gasshånda er det duket for MC-messe
i Bergen. Inspirert av fjorårets vellykkede MC-messe, tar arrangørene
høyde for at det den siste helga i mars skal komme enda flere
utstillere og skuelystne i alle aldre.

D

et hadde ikke vært avholdt noen ren
MC-messe i Bergen siden 1980-tallet,
så da syntes vi det var på høy tid å
gjøre et forsøk igjen, forteller salgsleder Arne
Hauge fra messearrangøren Din Messe AS.
Og som sagt, så gjort. I fjor lokket MC-messa
i Bergen Racketsenter til seg omkring 4000
besøkende.
Denne gangen har arrangørene slått på
stortromma og tinget plass for å avholde
MC-messe i den største hallen i hele
Hordaland. Det betyr at årets messe går
av stabelen i Vestlandshallen i Åsane, nord
i Bergen. Med sine 8000 kvadratmeter
utstillingsflate er den dobbelt så stor som
fjorårets utstillingssted.
– Vi skal slå fjorårets besøkstall betraktelig,
sier Hauge bestemt.
Han mener fjorårets arrangement var en stor
suksess, både for publikum og utstillerne.
Og da messearrangøren ville ta det et steg
videre, trengte de altså mer boltreplass.

Mer og flere
Hauge forteller at det denne gangen ligger
an til å være opp mot 50 ulike utstillere
på plass lørdag 28. og søndag 29. mars.
Dette er lokale MC-forhandlere, importører,
klubber og organisasjoner som naturlig hører
hjemme blant utstillere på ei MC-messe.
Blant annet har Utrykningspolitiet (UP),
Statens vegvesen og lokale MC-ravner
meldt sin ankomst, får vi vite.
Selv om salgslederen i utgangspunktet er
veldig fornøyd med utstillerlisten, benytter
han anledningen til å ønske flere nasjonale
importører velkommen.
– Vi kunne nok ønsket oss litt mer nasjonal
deltakelse, for det er jo en del MC-merker
som ikke er representert hos forhandlere i
Bergen, sier han.

Flere aktiviteter
Salgsleder Hauge har ikke – så langt –
MC-sertifikat, men forteller entusiastisk at
han i forbindelse med fjorårets MC-messe
Besøkende til MC-messa i Bergen kan se fram til blant annet trial-show. (Arkivfoto)
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Arrangørene håper på ei MC-messe som kan ta pusten fra publikum. (Arkivfoto)

opplevde et svært positivt møte med
MC-miljøets mange aktører.
– Vi legger til rette for at også familier skal
komme denne helga, for vi ønsker å løfte fram
og vise det store mangfoldet i MC-miljøet.
Så nå vil vi at barn skal få prøve seg på små
el-sykler, biler eller sykler. Videre skal vi prøve
å få til samarbeid med en kjøreskole, slik
at voksne kan få bryne seg på blant annet
kjeglekjøring. Dette skal bli en messe der folk
kan få utfolde seg litt, sier Hauge.
I tillegg lokker han med noe underholdning,

der trial-show med Håkon Pedersen blir det
store trekkplasteret.
– Det er en kar som kan ta pusten fra de
fleste, slår han fast.
Og det skulle da også bare mangle, all den
tid Pedersen i årevis har vært i norgestoppen
innen trialsporten.

Hvert andre år
Som seg hør og bør på et arrangement
av denne størrelsen, skal besøkende få
anledning til å stille både sult og tørst.

Besøkende kan se fram til å beskue ulike
ombygde tohjulinger. (Foto: Privat)

Hauge refererer til god servering av mat og
drikke, og at det skal rigges opp en stor
bar for dem som vil supplere besøket i et
«vannhull» for voksne.
Når det nå har blitt blåst liv i avvikling av
MC-messe i Hordaland, er tanken at den fra
i år skal avholdes hvert andre år, på samme
måte som MC-messa på Lillestrøm. Men
arrangementet i Bergen vil ta høyde for å fylle
tomrommet de årene det ikke er MC-messe
på Østlandet.

Ga bort motorsykkel til Kreftforeningen

Auksjonerer bort MC
under messa
Verksmester Christian Asheim (t.v.) og
lakkansvarlig Geir-Arne Fasteland tar hverandre i
hånda etter vel utført prosjekt. (Foto: Privat)

Slik framstår auksjonsobjektet som skal gå
under hammeren på MC-messa i Bergen.
(Foto: Carl-Axel Ingemannsen)

I løpet av MC-messa i Bergen går en
customisert
Yamaha
MT-125
under
hammeren. Hele salgssummen vil gå til
Kreftforeningen.
Det er Yamaha Bergen som har renovert og
gitt 125-kubikkeren skikkelig særpreg, for så
å la den bli auksjonert bort under MC-messa.

Foranledningen til prosjektet var at
verkstedet fikk inn en 2017-modell MT-125
som hadde gått over ende og blitt påført
kostbare kosmetiske skader, mens sykkelen
forøvrig var like god. MT-en har omkring 10
000 kilometer på telleren, og det er ingen
dramatisk høy kilometerstand.

Verksmester Christian Asheim ved Yamaha
Bergen ga staben ved verkstedet og
lakkavdelingen utfordringen med å gjøre
lettvekteren lekrere enn noen gang. Selve
lakkeringsjobben var det Terje Rosseland
som fikk æren av å utføre.
Fram til det ferdige resultatet har en rekke
firma bidratt med sin skjerv for å komme i
havn. Nå står det endelige resultatet fiks
ferdig og venter på å få et nytt hjem
Utropsprisen er satt til 35 000 kroner, og
både giver(e) og mottaker er spent på hva
tilslaget måtte ende på.
Kreftforeningen kommer til å ha egen stand
på messa, og der vil auksjonsobjektet kunne
tas nærmere i øyesyn før auksjonen braker
løs på søndag.
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Ildsjelen

Kari-Anne Søreng-Stensrud:

Med konflikter som levebrød
Hun kan brukes til mangt og meget, og opp gjennom åra har Kari-Anne Søreng-Stensrud (52) velvillig stilt
opp og fylt den ene frivillige funksjonen etter den andre for å bidra til NMCUs og motorsyklismens fremme.

D

en lyshårede og blide dama har ryddet
plass i avtaleboka for at MC-bladets
lesere skal bli litt bedre kjent med
ildsjelen som titt og ofte har figurert
i disse spaltene.

Oslojenta Kari-Anne har kjørt tung
motorsykkel hele sitt voksne liv, og klinket i
1986 til med en Suzuki GSX 1100 EF som
førstegangssykkel.
Hun smiler lunt når hun forteller om
starten på en lang og begivenhetsrik tilværelse som
dedikert motorsyklist.
– Jeg kjøpte Suzukien
av broren min. Da
min far hørte at sykkelen var solgt, ble
han først overlykkelig. Men da han
fikk greie på at det
var jeg som hadde
kjøpt den, var han
ikke lenger fullt
så lykkelig. Men
innerst inne, og
overfor kameratene sine, syntes
han nok det var
litt tøft, ler
hun hjertelig.
Siden

den gang har hun forbrent tusenvis av liter
bensin ved å farte rundt på MC i inn- og
utland, både mutters alene og sammen med
likesinnede. Selv om hun ikke har tall på hvor
mange kilometer hun har tilbakelagt, har hun
god kontroll på antall MCer hun har eid.
Svaret er «bare tre stykker». Det er nevnte
førstegangssykkel, som – etter å ha kjørt
langt og lenger enn langt – ble avløst av en
Yamaha 1200 V-Max. Og det var ikke den
fislete og «snille» Europa-modellen med den
tidens «gentlemanseffekt» på 100 hestekrefter. Kari-Anne fikk kloa i en USA-importert
busesykkel, og den var følgelig utstyrt med
det kjente V-Boost-kittet som sørget for å
skremme ut 145 hestekrefter av v-fireren.
Og så er det hennes nåværende Suzuki GSX
1400, som gjennom mer enn 80 000 kilometer har vært hennes trofaste følgesvenn
i tykt og tynt.
– Den har jeg hatt helt siden den var en liten
scooter, blunker hun, og gløtter skøyeraktig
mot oss. Hun følger med for å se om vi
skjønner at det betyr at hun kjøpte sykkelen
ny. Så ler vi.
Hun legger til at hun på den tiden jobbet for
Suzuki-importør Erling Sande AS, og at hun
da syntes det ble veldig feil hvis hun selv ikke
kjørte Suzuki.

Flink med konflikter

Kari-Anne Søreng-Stensrud, konflikthåndterer og NMCU-ildsjel .
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På det glade 80-tall var det langt mellom
likesinnede medsøstre, men likestillingen
har brakt oss et langt stykke videre også
når det gjelder MC-kjøring. Kari-Anne slår
ut med armene, og beskriver gleden ved å
kjøre tohjuling, det gode miljøet og alle de
herlige turene som den store drivkraften for
å la motorsykkel bli en livsstil. Å jakte på noe
jentefellesskap i MC-miljøet har ikke vært
noe poeng for Kari-Anne. Hun legger raskt til
at hun har fått utrolig mange gode venninner
i miljøet og det er en stor bonus utover det
å kjøre MC.
– Det er bra at flere og flere damer kjører
MC. Det bidrar til at det er blitt normalisert
å kjøre motorsykkel, sier hun, og utdyper
at det fremdeles er altfor mange som sitter
med et stereotypt bilde av MC-folk.
Dermed nærmer vi oss motivet for at hun

Ildsjelen
gjennom flere ti-år har ofret fritid for å tale
motorsyklismens sak. Kari-Anne har ved
flere anledninger figurert i MC-bladet, både
i den ene og den andre sammenheng. Det
er faktisk ikke så rart. Hun kan tross alt skilte
med over ti år som kretsleder for NMCU Oslo
og Akershus, omtrent samme fartstid som
medlem i sentralstyret, samt ymse andre
funksjoner for MC-fellesskapet i løpet av
de siste 25 år. Per nå bekler hun rollen som
fylkessekretær for NMCU Oslo og Akershus,
i tillegg til å ha hånd om lederklubba i Urban
MC-klubb, der begge kjønn utgjør like stor
del av medlemsmassen.
– Jeg har alltid hatt hektiske og
altoppslukende jobber. For meg har
MC-kjøring og swingdans
vært to
elementære behov jeg har måttet dekke
for å avreagere. Jeg brenner for at vi skal
kunne fortsette å kjøre MC med frihet,
uten å bli dynget ned med påbud, krav og
reguleringer. MC-kjøring skal være gøy!
– Altoppslukende jobb? Spennende!
Hva går den ut på?
– Jeg er utdannet konflikthåndterer, og har
eget firma. Jeg blir hyrt inn av ulike firma og
artister, og holder foredrag om blant annet
kommunikasjon, grensesetting, stemmebruk
og ordvalg. Videre jobber jeg med
dokumentasjons- og strukturhåndtering for
større selskaper.
– Du er litt av en ressurs å ha i NMCUs
rekker…
– Tja, jeg håper i hvert fall at jeg er en tydelig
stemme i MC-debatten. Det handler om å
ordlegge seg, og jeg er altså veldig opptatt
av å framstille MC-folk som mer mangfoldige
enn det en del folk tenker om oss.

Plass til alle
Vi skjønner at Kari-Anne er opptatt av at
NMCU framstår som en profesjonell aktør
overfor presse, politikere og myndigheter, og

handler på vegne av et stort MC-fellesskap,
uavhengig av type kjøretøy eller tykkelsen
på lommeboka. På diplomatisk vis og med
bevisst argumentasjon har hun ved flere
anledninger vært MC-folkets ansikt utad i
aviser og på TV.
Selv om hun kan skilte med solid utdannelse
og krevende jobber, setter hun seg ikke på
sin høye hest og ser ned på dem som ikke
er som henne. Tvert imot.
– MC-miljøet er veldig raust og inkluderende,
med god plass til folk som ikke passer inn i
A4-rammen. På MC-treff er ikke sosial status

«MC-miljøet er veldig raust
og inkluderende, med
god plass til folk som ikke
passer inn i A4-rammen»

eller yrkestittel noe tema. MC-interesserte i
alle aldre og fra alle lag i samfunnet er samlet
for å ha det gøy, poengterer Kari-Anne.
I den grad hun kan bli svart i øynene, aner vi
et snev av et litt mørkere blikk når hun ivrig
fortsetter:
– Jeg er så lei av påstanden om at
MC-ulykker først og fremst skyldes høy
fart. Jeg ser fram til funnene i de nye
undersøkelsene rundt MC-ulykker. Den bilen
som kom i midten av veien og som gjorde
at motorsykkelen kjørte utfor like etterpå,
den hjorten eller elgen vi klarte å bremse for,
men som vi gikk i grøfta på grunn av. Videre
kan det være illebefinnende før ulykken, i
likhet med det sedvanlige tilfellet med glatt
veibane, feildosert sving eller lignende. For
ikke å snakke om å få en storfugl i visiret,
noe jeg selv har opplevd. Jeg greide å holde

meg på veien, men det var ikke noen trivelig
opplevelse!

Engasjement mot fordommer
Den konfliktvante fylkessekretæren huker
igjen tak i tråden om uvitenhet rundt og
fordommer mot så vel motorsykler som de
som kjører dem:
– Jeg er også lut lei av at vi blir satt i bås
og forbundet med kriminalitet, noe som har
fint lite med motorsykkelkjøring å gjøre. Ved
å engasjere meg i NMCU-arbeid, ønsker jeg
å bidra til at MC-kjøring blir en naturlig del
av by- og trafikkmiljøet. Vi hadde strålende
kontakt med det forrige bystyret, og jeg ser
med stigende skepsis på hva Oslo er i ferd
med å forvandles til nå. Jeg håper vi når fram
med budskapet vårt om at MC er en del av
løsningen for bymiljøet og rushtrafikken. Og
så er det viktig å motsi mørkemenn som
hevder at motorsykkelkjøring er like farlig
som fyllekjøring, og at løsningen liksom skal
være at vi må kjøre rundt med selvlysende
vester. Nei, jeg vil fortsette å fortelle at i tillegg
til at MC er et fornuftig framkomstmiddel,
følger det også med mye sosial glede,
understreker Kari-Anne.
Når vi ber henne om gode argument for at
andre skal engasjere seg litt mer i de lokale
NMCU-kretsene, kommer poengene om
engasjement som perler på ei snor.
– Hvis du er interessert i å kjøre motorsykkel,
og fortsatt vil ha retten til å gjøre det som i
dag; meld deg inn i NMCU og vær aktiv og
synliggjør alt som er positivt ved MC-kjøring.
For eksempel at det er bedre for miljøet at
mange tohjulinger kommer raskt og effektivt
fram, enn at det står biler som stanger i kø og
spyr ut eksos. Da må vi være mange, og vi
må være tydelige! Vær en god ambassadør
og vis at vi er en naturlig del av trafikkbildet,
oppfordrer hun.

MC gir bedre luftkvalitet
Luftkvaliteten i europeiske storbyer kan tidvis være direkte helsefarlig, og det
blir satt i verk ulike tiltak for å komme ondet til livs. Bruk av tohjuling i stedet
for bil vil bidra til betydelig forbedring av luftkvaliteten. Ifølge franske helse- og
miljømyndigheter har tohjulinger mindre negativ innvirkning på luftkvalitet enn
både el-biler og helt nye fossilbiler med Euro6-standard.
Her er det viktig ikke å blande sammen forurensning og luftkvalitet, da det
er udiskutabelt at også MC med forbrenningsmotor bidrar til forurensning.
Luftkvalitet handler om partikler i svevestøv som blant annet stammer fra dekk
og bremsebelegg. FEMA påpeker at europeiske politikere stadig undervurderer
Selv med utslipp fra forbrenningsmotor vil økt bruk av MC bedre
fordelene ved å bruke tohjuling i stedet for bil i bytrafikk. Denne gangen har
luftkvaliteten i europeiske storbyer. (Arkivfoto)
temaet blitt bragt på bane fordi rumenske myndigheter vil avgiftsbelegge MCbruk i storbyer, mens biler med Euro-standardene 4, 5 og 6 vil slippe noen som helst avgift. En tilsvarende sak dukket opp i Brussel før jul, der
myndighetene på basis av en rapport fra Paris kunngjorde at de vurderte å stenge byen for mopeder og motorsykler. Paris-rapporten framstilte
motorsykler som «miljø-verstinger» på linje med gamle diesel-biler. Rapporten har blitt grundig tilbakevist både av FEMA og sammenslutningen av
europeiske motorsykkelprodusenter (ACEM), men rakk å skape store overskrifter i en rekke aviser før den ble stoppet.
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Treff & tur

Fylkessekretær døyvet MC-savnet om vinteren:

Et annerledes reisetips

Dette bildet fra hjemturen fra Porto våren 2019 viser idyllen i Sigriswil i Sveits.

Dette er ikke et reisebrev, forslag til hoteller eller annet som skildrer
en tur dag for dag. Dette er et forslag til en «turform», for mange en
annerledes måte å reise på. En måte å forlenge sesongen på, samtidig
som du opplever litt annet enn området rundt og i Alpene.
TEKST OG FOTO: NILS AAGE TANGVALD

D

et er alltid sånn at det er andre som
har gjort det samme og gjerne vil
dele det med andre. Uansett vil det
til enhver tid være mange som vil ha nytte
av det andre har opplevd på sine turer rundt
omkring. Selv er jeg en som helst vil kjøre
andre steder enn der andre sier at jeg bør
kjøre. Likevel, alle har sine favorittplasser og
jeg har mine.
Men dette skal dreie seg om en annerledes
turform, som jeg tror flere etter hvert har
fått øyene opp for. I min bekjentskapskrets
er dette en turform som de har utviklet
gjennom mange år. Jeg var så heldig å få
være med for noen år siden, og har gjentatt
det én gang etter det.

I korthet dreier det seg om å la MCen
overvintre på en plass hvor du kan kjøre om
vinteren.
Mitt eksempel er fra en tur jeg selv har tatt,
men det kunne egentlig vært hvor som helst
syd for Alpene hvor det er mulig å kjøre på
vinterstid.

Mitt eksempel:
Start turen i september/oktober, og kjør
gjennom Tyskland, ned til Spania og til
Alicante via innlandet. Alternativt kan du
bruke tog eller lastebil for å frakte sykkelen
over kontinentet. Det er viktig å komme seg
vekk fra Solkysten og inn på de fantastiske
veiene på høysletta i Spania, nesten uten
trafikk.

Sett MCen i et garasjeanlegg på flyplassen
i Alicante.
Hvorfor Alicante? Det er en typisk flyplass
hvor du får billigbilletter tur/retur. Det er
gjennomgående hva en må huske på hele
tiden: Sett MCen der hvor det er billig å fly.
Der kan du også sette fra deg alt MC-utstyret.
Reis så ned igjen til Alicante i janurar/februar
og kjør en rundtur der i en ukes tid. Eller som
jeg gjorde; kjør til Porto. Rundt den Iberiske
halvøy, innenfor Solkysten! Sett MCen og
utstyret på flyplassen og ta en skitur hjemme.
Når våren begynner å titte fram her hjemme
er det tid for å hente sykkelen hjem. Ta deg
god tid. Tips: Kjør innom San Sebastian på
turen hjem!
Det er mange veier å kjøre, det er andre
steder å besøke, det er andre land, kulturer
og ikke minst mennesker å oppleve. For
eksempel kombinasjonen Balkan og Italia.
Og mye mer. Det er bare fantasien som
setter grenser.
Været er alltid en utfordring på denne tiden
av året, så du må velge deg et land hvor det
er mulig å ta en tur på vinterstid.
Du velger selv kostnadsnivået på turen, og
hvordan du vil overnatte. Du kan spare litt
penger der. Det blir jo mange dager og da
koster det deretter. Tar du ferja Oslo-Kiel
(som må være verdens dyreste ferge) så
koster det penger. *)
Turplanlegging er, som alle vet, halve moroa.
Derfor er dette ikke tips om hvor du skal
kjøre, men heller et tips om en reiseform
som er å anbefale – hvis du har tid.
Så kan du bruke sommertiden hjemme til å
reise i Norge.
*) NMCU inngikk nylig rabattavtale med
ColorLine, som blant annet seiler OsloKiel. Med unntak av noen få uker i året får
NMCU-medlemmer 15 prosent rabatt på
ferjetur, inkludert kjøretøy.

Ikke redd for motorsykler
En pressemelding fra Frende Forsikring forteller at bilister ikke på noen måte anser motorsykler
som den største faren de kan støte på i trafikkbildet.
Forsikringsselskapet har engasjert meningsmålingsinstituttet YouGov for å foreta en
spørreundersøkelse om hva norske bilister frykter mest når de er ute og kjører.
55 prosent svarer da «utenlandske vogntog», som dermed kommer øverst på lista over vurderte
farer. På de tre neste plassene på lista kommer «glatt føre», «dyr i veibanen» og «syklister».
Motorsykler blir ikke nevnt i pressemeldingen, og det får vi ta som et tegn på at vi ikke framkaller
nevneverdig frykt blant bilister!
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Motorsykler topper på ingen måte lista over hva
norske bilister frykter å støte på i trafikken.

Yamaha Motor Collection Hall:

Sikrer Yamahas
europeiske MC-arv
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Yamaha YZF-R7 (eller 0W-02) er en 750-kubikker produksjons-mc laget i 500 enheter og designet til Superbike VM-klassen i 2000 med lekker Öhlinsavfjæring, titaniumventiler og kun 176 kilo tørrvekt.

Den nye Yamaha Motor Collection Hall skal huse virksomhetens
motorsykkelarv i Europa. Den offisielle åpningen i Amsterdam bød på
masse MC-nostalgi og et gjensyn med motorsportens største stjerner.
TEKST: MC TOURING CLUB DANMARK/TOURING NYT
FOTO: YAMAHA

E

n grå høstkveld i Amsterdam, som
normalt ikke vil bidra til den helt store
motorsykkelopplevelsen, ga likevel et
skikkelig påfyll MC-entusiasme for den lille
flokken som var invitert for å bivåne den
imponerende samlingen med MC-historie.
Det er tross alt snakk om intet ringere enn
Yamaha Motor Collection Hall, som er en
del av Yamahas europeiske hovedkvarter
i Schiphol-Rijk. Det hele minner mest av
alt om et par digre kontorarealer, ribbet for
inventar, slik at de står klar til å skape ramme
rundt Yamahas imponerende samling av
MC-modeller gjennom tidene.
Prosjektet er satt i gang med ønske om
å samle og bevare Yamahas historiske
produksjonsmodeller og racermotorcykler.
Yamaha Motor Collection Hall er virkelig et
eldorado for motorsykkelentusiaster, og
har et bredt utvalg av sykler som mang en
motorsyklist vil kunne nikke gjenkjennende
til.
Utstillingen begynner ved Yamahas spede
MC-start, med motorsykler som MF1 fra
1961, YAS1 fra 1968, YL1 fra 1969, og
beveger seg gjennom 70-tallet med blant
annet XT 500, XS 650 og TX 750. Lenger
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fram mot vår tid er selvfølgelig XJ 650 Turbo
fra 1986 å finne blant klassikerne. 1980åra rundes av med det som i samtiden
var supersportslige FZR 1000, som på
90-tallet la grunnlaget for den hardtslående
sportstoureren YZF 1000 R Thunderrace. I
all sin prakt står den der side om side med
de øvrige modellene fra denne tidsepoken.

Klassikere som perler på ei snor.

Til minne og inspirasjon
Direktøren for Yamaha Motor Europe, Eric de
Seynes, var som seg hør og bør på plass da
«tidskapselen» ble vist fram for offentligheten.
– Yamaha Motor Europe Collection Hall
er dedikert til å bevare bevisstheten om
fortiden vår innen racing og til å huske hva
kundene våre opp gjennom tidene har
trykket til sitt bryst. Dette nye «hjemmet»
har to formål: Å kunne inspirere ingeniørene
og designerne våre i deres videre prosess
med å utvikle nye modeller. Samtidig skal de
videreføre følelsesmessige verdier, slik at nye

På veggen bak gateversjonene står det trofeer fra Yamahas markering i
motorsport.

Yamaha har også en betydelig produksjonsrekke med enduro og offroade.

Ur-R1-en fra 1998 er selvfølgelig representert med begge
fargekombinasjonene den ble levert med i lanseringsåret.

V-Max en levende legende, og særtegnes blant annet av luftinntaket.

Agostini, Christian Sarron,
Stephan Peterhansel og
Stefan Everts kastet glans
Collection Hall er dedikert til å bevare bevisstheten om
over arrangementet. Dette
fortiden vår innen racing og til å huske hva kundene
sammen med Yamaha
våre opp gjennom tidene har trykket til sitt bryst»
Motor Racings nåværende
Direktør Eric de Seynes i Yamaha Motor Europe
direktør Lin Jarvis, YART
Yamaha
EWC
teamIkke for allmuen
maneger
Mandy
Kainz
og
Yamaha Motor Europe Collection
imponerende
utvalg
av
historiske
Yamaha Classic Racing Team-skaper Ferry
Hall er ikke uten videre åpen for offentligheten,
racermotorsykler – med stjernestøv i
Brouwer.
tykke lag, som vitner om Yamahas lange
men det er muligheter for å arrangere
Sistnevnte bringer oss videre til kveldens
framvisninger til for eksempel klubber.
og suksessfulle historie i motorsport. Det
danske innslag, den tidligere racerføreren
spenner vidt; fra Rally Dakar til motoGP.
Deler av samlingen vil imidlertid jevnt og trutt
Svend Andersson, som i egenskap av
Rekkene av VM-racere består blant annet
bli lånt ut til forskjellige show og arrangement
motorsykkelbygger og med Yamahas
i Europa, samt til de nasjonale Yamahaav et bredt utvalg fra Yamahas gyldne
to-taktsracere som spesialitet naturligvis
distributørene. Følgelig var nok dette den
to-taktsperiode på 1970-tallet, og fortsetter
også var invitert. Svend var spesielt
eneste gangen der alle syklene var samlet på
med Stephan Peterhalsens Dakar-vinnende
aktiv i Yamaha Classic Racing omkring
Yamaha YZE 750 fra 1991, Ben Spies’
samme sted samtidig. Dermed er det bare å
MC-fabrikkens 50-årsjubileum i 2011. Da
nyte synet av bildene, der det ganske sikkert
Superbike fra 2009, motocross-helten
var han bland annet med på å gjenskape
Stefan Everts VM-vinnende YZ 450 F fra
er mang en modell som vekker minner og
de legendariske to-taktsracerne YZR 350
2006 og så videre og så videre ...
gode følelser.
0W16 fra 1974 og den heftige YZR 750
Apropos stjernestøv: Etter direktør Eric de
0W31 fra 1978, som nå også er blitt en del
Seynes’
innledning
ble
gjestene
underholdt
Stjernestøv
av samlingen i Amsterdam.
av
racing-legender
fra
Yamahas
ærverdige
I lokalet ved siden av de mange historiske
racinghistorie, hvor stjerner som Giacomo
gatemotorsyklene var det et tilsvarende

motorsykler fortsatt kan bli lagd
med respekt for Yamahas
tidligere
kreasjoner,
var
europadirektørens budskap
under presentasjonen av den
kjøretøyhistoriske samlingen.

«Yamaha Motor Europe
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FEMA

Nytt fra Brussel
USA:
Færre MC-drepte

FEMA vil ha fokus på kjøreferdigheter med reell sikkerhetsmessig verdi.
(Illustrasjonsbilde)

Fra USA melder vår søsterorganisasjon AMA (American Motorcyclists’
Association) om 4,7% nedgang i antall
drepte på motorsykkel fra 2017-2018.
De absolutte tallene er likevel høye:
Hele 4985 motorsyklister omkom på
amerikanske veier i 2018.
Målt mot antall registrerte motorsykler ville en tilsvarende ulykkesrate i
Norge gitt nesten 100 drepte per år, i
stedet for de cirka 15 vi har.
Det er mange forhold som gjør at
man ikke uten videre kan sammenligne norske tall med amerikanske,
blant annet det at folkerike stater
som California, Texas og Florida har
MC-sesong hele året. Men selv med
det forbeholdet er det ikke tvil om at
Norge forsvarer plassen som et av de
sikreste stedene man kan kjøre MC.

Arbeidet med revisjonen av det tredje førerkortdirektivet (fra 2006) er i full gang,
og NMCU bidrar gjennom vår europeiske paraplyorganisasjon FEMA. Det er
bred enighet blant FEMAs medlemmer om at det trinnvise førerkortet (A1, A2,
A) har hatt positive trafikksikkerhetsmessige effekter. Samtidig påpekes det at
dette har gjort førerkortet for motorsykkel svært kostbart, særlig i Norge og Sverige, der et fullt program fra A1 ved fylte 16 år, via A2 ved fylte 18 til «ren» A ved
fylte 20 kan koste opp mot 50 000 kroner. Den høye kostnaden kan bli et hinder
for rekrutteringen til motorsykkelhobbyen, og kan også føre til at flere fristes til å
kjøre uten førerkort.
FEMA ønsker også en endring av regelverket rundt selve oppkjøringen, der
fokus må flyttes fra å bestå en test til å dokumentere et visst ferdighetsnivå.
I denne sammenheng ønsker FEMA å fjerne meningsløse øvelser uten noen
egentlig trafikksikkerhetsmessig effekt (f eks å trille sykkelen rundt på en parkeringsplass, eller krypkjøre på trange områder). Alle er enige om at dette er nyttige ferdigheter, men det er samtidig ikke
i slike situasjoner ulykker skjer. Derfor bør det heller fokuseres på ferdigheter knyttet til håndteringen av sykkelen under
realistiske landeveisforhold.
EU-kommisjonen har også satt i gang et utredningsarbeid knyttet til innføring av ABS på tohjulinger under 125 kubikk, det
vil si mopeder. FEMA og NMCU er positive til innføring av sikkerhetsfremmende teknologi, men har hittil ikke ansett ABS
på moped som det viktigste tiltaket i så måte. FEMA vil avgi sin høringsuttalelse i løpet av våren.

Utmerkelse for å teste kjøreutstyr
få motorsyklister til å kjøpe og bruke det sikreste
I Australia tester det uavhengige foretaket MotoCAP
kjøreutstyret, samt å oppmuntre produsenter til å
Safety Rating kjøreutstyr og offentliggjør hvor
levere best mulig kvalitet.
sikre de ulike produktene og modellene faktisk
Fédération Internationale de Motocyclisme
er. Dette arbeidet ble nylig belønnet med
(FIM)
er
en
verdensomspennende
den prestisjetunge prisen FIM Road Safety
paraplyorganisasjon som ivaretar seks
Award, som blir delt ut til noen som har
ulike grenser i MC-sporten. I tillegg har
utmerket seg i arbeidet for å fremme
FIM engasjement for motorsykkelkøring
trafikksikkerhet for motorsyklister.
generelt, der det velkjente FIM-rally inngår.
Disse testene inngår i det som heter
Så sent som i 2017 var det ingen ringere
Motorcycle Clothing Assessment Program,
enn NMCU som ble tildelt samme pris fra
og som offentliggjør på internett hvordan
FIM. Da var det produksjonen av Full Kontrollhjelmer, jakker, bukser og hansker har greid
filmen som ble belønnet med utmerkelsen.
seg etter å ha blitt satt på harde prøver for
Prisen til den australske mottakeren ble
å teste kvaliteten med hensyn til varme og
delt ut under FIM-gallaen, som nylig gikk
beskyttelse for brukeren.
Plaketten med utmerkelsen FIM Road Safety Award
av stabelen i Monaco.
Målet med å offentliggjøre testene er å er nå å finne på hver sin side av jordkloden.
22 MC-bladet nr. 1 - 2020

Aktuelt

Nytt fra årsmøter
NMCU-kretsene i Vestfold og Vest-Agder kunne på sine respektive
årsmøter melde om bra aktivitet i året som gikk.
Det nye styret i Vest-Agder, fra v.: Hallvard
Auestad, Berit Brekke, Per I. Setane, Vidar
Schibstad og Marianne Refsland. Ole Jørgen
Dønnestad var ikke tilstede da bildet ble tatt.
(Foto: Per I. Setane)

MC-entusiast og lovens lange arm, Henning
Johansen, brukte kveldstimer hos NMCU
Vestfold. (Foto: F. A-Moe)

Roy Rikardsen har blitt hjemmehørende i nytt
fylke, og innvilger seg det han omtaler som en
langweekend. (Arkivfoto)

NMCU Vest-Agder avholdt årsmøtet sitt den
15.januar, i lokalene til Lyngdal MC-klubb.
Klubben stilte velvillig opp med et rikholdig
utvalg av kaker, kaffe og annen drikke.
27 medlemmer deltok på møtet, som ble
gjennomført i henhold til sakslista.
De fremmøtte ble presentert årsberetningen
av kretsleder Vidar Schibstad, som fortalte om
god aktivitet. Arrangementer som Se Oss-aksjonen, deltakelse på kretslederkonferanse,
førerutviklingskurs, veibefaring, praktisk hjelp i
forbindelse med WRWR-aksjonen og en godt
besøkt sesongavslutning.
I tillegg har fylkessekretær Odd Terje Døvik
gjort en god jobb i samarbeid med fylkeskommunen og Statens vegvesen. Begge disse
viser stor samarbeidsvilje overfor vår organisasjon.
Årsmøtet innvilget enstemmig styret en fullmakt til å bruke inntil 5000 kroner utover
budsjettet for 2010, til aktiviteter de måtte
finne formålstjenlig.

hennes sted ble to nye styremedlemmer valgt
inn: Marianne Refsland fra Flekkefjord og
Hallvard Austad fra Kristiansand. Resten tok
gjenvalg, og styret ser dermed slik ut:
Vidar Schibstad, styreleder; Per I. Setane,
nestleder; Berit Brekke, kasserer; Ole J. Dønnestad, styremedlem; Marianne Refsland,
styremedlem og Hallvard Auestad, styremedlem.
Til slutt: Fra 1. januar i år har Aust- og Vest-Agder blitt til bare Agder.
Men NMCU har valgt å beholde kretslag både
i Aust og Vest. Begge avdelingene er godt
innarbeidet og fungerer bra.

Fortsatt to Agder-kretser
I tillegg bidro NAF MC, via styremedlem Egil
Gundersen, med et raust ekstra bidrag på
5000 kroner til kretsen i Vest-Agder. NMCU
Vest-Agder vil også promotere kjøre-/sikkerhetskurs i NAFs regi det kommende året, og
anser samarbeide som viktig.
Aktivitetsplanen for 2020 ble også gjennomgått. Kretsen starter allerede 12. februar
med en filmkveld i egnede lokaler for å vise
Full kontroll-filmen med Jens Stumberg som
engasjert foredragsholder.
Bjørg Bekkeli ønsket ikke gjenvalg til styret. I

Politibesøk i Vestfold
I Vestfold ble referat og vanlige årsmøtesaker, herunder valg, banket gjennom raskt og
effektivt i løpet av et kvarters tid.
Vestfold NMCU krets har i året som gikk gjennomført Se oss-aksjoner, tilstedeværelse på
TS-dagen, samt stand både på Speed-dagen
og hos minimessa hos Smia MC-klubb i
Svelvik.
Fylkessekretær Siv Kristoffersen har dessuten vært representert i MC-forum i Vestfold,
der det i fjor høst ble arrangert ekskursjon til
Danmark for å høste erfaringer fra tilsvarende
arbeid der.
Årsmøtet i NMCU Vestfold, som samlet 20
medlemmer, fikk besøk av trafikkoordinator
Henning Johansen fra Sør-Øst politidistrikt.
Også han er en del av MC-forum i Vestfold,
og ga uttrykk for at han stortrives med å utføre
politiarbeid nettopp i den sammenheng.
Johansen har blant annet vært med MC-forum

Fornyet tillit til Vestfold-styret. Fra v.: Tom A.
Larsen, Arne Gran, May Elin Undbekken, Yngve
Nybakk, Rune Bakken, samt fylkessekretær Siv
M. Kristoffersen. (Foto: F. A-Moe)

på inspeksjon av småveier rundt om i Vestfold,
for å se etter små og store farer for tohjulinger.
Veiene og terrenget ligger nå en gang der de
ligger. Men det er fullt mulig å utføre tiltak ved
å flytte skilt, kappe trær og montere underskinner på rekkverk, var hans synspunkt som
motorsyklist.
Johansen hadde en lang toveis-kommunikasjon med flere av NMCU-medlemmene på
årsmøtet, og minnet om at det stadig er viktig
med gode holdninger og vilje til samarbeid for
alle som ferdes i trafikken.
– MC-førere er flinke til å samarbeide i trafikken når de kjører motorsykkel, men har gjerne
glemt dette når de setter seg i bilen, var noe
av det han ga uttrykk for.

Stabilt styre
I 2019 har styret i NMCU Vestfold bestått av
leder Tom A. Larsen, nestleder Roy Rikardsen,
kasserer Yngve Nybakk og styremedlemmene
May Elin Undbekken og Rune Bakken. Arne
Gran har vært varamedlem til styret.
Årsmøtet ga Larsen fornyet tillit, sammen med
det gamle styret. Roy Rikardsen gikk ut av
styret, da han ved årsskiftet har blitt innbygger i det nye fylket Viken. (Han bor i Svelvik
kommune som lå i Vestfold, men som ble innlemmet i Viken).
I praksis sokner han dermed til NMCU Buskerud krets, som altså ligger i Viken.
– Nå som jeg ikke er med i Vestfold lenger,
skal jeg jammen ta meg en langweekend,
kommenterer Rikardsen, og smiler spøkefullt.
Arne Gran rykket dermed inn som ordinært
styremedlem i NMCU Vestfold krets.
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Møre-troika på tokt
til Svartehavet, del 1

Møre-troikaen foreviget før ferden går mot fjernere strøk i Øst-Europa og Asia. (Foto: Siw Taberg)

7. september i fjor la de tre kameratene fra Møre ut på MC-tur, med
Øst-Europa og Asia som mål. Vel hjemme 24 dager senere, hadde de
tilbakelagt 10.000 kilometer gjennom 14 land. Opplevelsene sto i kø.
TEKST & FOTO: BERDOR BJØRLYKHAUG

H

jalmar og jeg har snakket om en
litt lengre tur et par år, men det var
først etter påske i år at vi begynte å
planlegge sammen med Jonny.
Lørdag 7. september var vi klar for avreise.
Det var en gråkald høstdag, så det var
behagelig med elektriske varmeklær
opp Romsdalen og over Lesja. På Dovre
Bensin Kro og Motell reagerer tommelen
og blinklyset litt før hodet, så her er det
automatisk en liten kaffestopp.
På Hamar meldte det seg behov for
regndresser, og det holdt seg stabilt vått til
Karlstad. Der fikk vi leid en enkel hytte på
en campingplass som egentlig hadde startet
nedtrappingen for sesongen. Søndag våknet
vi opp til en strålende fin dag, og plutselig
hadde vi kjørt de 32 milene til Stockholm. Så
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da var det bare å vente på båten som skulle
frakte oss til Tallin, hovedstaden i Estland.

tilbake til start. Her ble syklene importert
til Russland og vi viste pass og vognkort
ytterligere fire ganger, altså seks ganger
totalt. Tre timer brukte vi på passeringen, og
jeg har vel aldri før sett så stive ansikter på
levende mennesker som akkurat her.
Men da vi først kom oss igjennom var det
rimelig fritt fram, for da var det ingen flere
som brydde seg med noe.

Tungrodd byråkrati ved grensa
Vi var veldig fornøyd da vi i Narva, som er en
by på grensa til Russland, fant hotell nesten
vegg i vegg med tollstasjonen. Men den
gleden varte kun til neste morgen, for vi var
på ingen måte klar for å slippe inn porten
der. Vi måtte kjøre til en annen kant av byen.
Der satt det en kar utenfor ei brakke og
hadde pause til kl. 08:00. Men etter hvert
gikk bommen opp. Pass, vognkort og fem
Euro skulle han ha. Så kjørte vi over en
stor asfaltert plass til ei ny brakke. Leverte
pass og vognkort, for så å vente på at hver
enkel sitt registreringsnummer kom opp på
ei tavle. Med papirer herfra kunne vi dra

Ille kjørekultur i Russland
Det første møtet vi fikk med russisk
trafikkultur var en personbil som kom forbi
oss på innsiden langs grøftekanten så
støvskya sto og forsvant inn en sideveg
mens vi ventet på grønt.
Det neste var at vi ble forbikjørt av en tom
tipp-semi mens vi kjørte i 90 km/t i 60-sone
sammen med resten av trafikken. Han
hadde tydeligvis ingen farssperre.
Vi ble fort vant til den rå og uregelmessige
kjørekulturen. Trikset er bare man må være
ekstra oppmerksom hele tiden.
Personlig har jeg ingenting å utsette

Treff & tur

Via en støvete landeveg nærmer reisefølget seg
Batumi i Georgia.

Syklene vel parkert for andre overnatting i
Russland.

GS-ene er velegnet for å kjøre på vegnettet i
Georgia.

I Tiblisi er det mange nedslitte bygninger.

En kjapp rast sør i Georgia.

Kamaz lastebil er et typisk skue i Russland.

på russiske lastebilsjåfører, som er
hardtarbeidende hverdagshelter som klarer
seg selv. Og de er veldig flinke til å bruke
speil og blinklys, og veldig raske til å legge
seg ut og slippe oss fram. Av og til kom ei
skitten hand ut av vinduet og hilste når vi
passerte. Disse karene har ikke mobiltelefon
som eneste verktøy, for de skrur langs
vegen når behovet melder seg. Vi så en som
hadde fått kardangproblem på en Kamaz
på motorvegen. Han tappet oljen rett på
asfalten og demontert hele kardangen der
han sto. Vi så også lapping av hjul med
slange på motorvegen. Tungtrafikken i
Russland er enorm, utstyret er velbrukt og
ustelt. Mesteparten av bilene ryker beksvart,
og det kjøres mye med overlast.
Det man kan kalle hverdagsluksus er det
lite av. To bobiler og tre campingvogner så

vi på 260 mil. Ingen flotte båter på henger,
og heller ingen veteranbiler. Få motorsykler
også, men dem vi møtte hilste alle sammen,
også små brukssykler.
Dyre biler med store motorer er det en god
del av, og disse får prøve seg.
Kontanter måtte vi ha, så vi var storfornøyd
da vi fant bank første stedet vi stoppet. Flere
automater i gangen i banken, så dette så
riktig bra ut. Men da første kortet ble satt inn,
skjønte vi vel mindre enn ingenting av det
som kom opp på skjermen. Hjalmar forsvant
øyeblikkelig inn i banken og kom tilbake med
ei dame med blått slips, hvitt ansikt og rød
leppestift. Han ga henne kortet og pekte på
maskinen. Én etter én fikk vi hjelp til å ta ut
maks beløp, og vi kunne fortsette som nyrike
russere. Vi fikk mye for pengene her. 100
kroner for et hotellrom, 10 kroner for frokost

og 6 kroner literen for bensin. Bensin betales
på forskudd, mange steder bare gjennom ei
lita luke i veggen.
Første natta i Russland tok vi på et truckstopp cirka 30 mil før Moskva. Døgnåpen
kafé og bilrekvisita i førsteetasje og rom for
overnatting i andreetasje. Vi så flere sjåfører
som drakk rikelig med vodka før de gikk til
køys.

Hektisk gjennom Moskva
Onsdag kjørte vi gjennom Moskva, og det er
nok den tetteste trafikken jeg har sett. Men
vi klarte oss faktisk uten å komme bort fra
hverandre i den hektiske gryta.
Det ble 70 mil i 28–30 grader denne dagen,
og vi overnattet i Zadonsk.
Torsdag ble ganske lik onsdag, med 85 mil
før vi tok kvelden.
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Dette er
Møre-troikaen*:
Berdor Bjørlykhaug (60), bor
i Innfjorden. Har kjørt MC
året rundt siden 1976. Kjører
BMW R 1200 GSA. Har alltid
med primus, mat og rikelig
med verktøy. Tar ingen sorger
på forskudd. Stiller små krav
til overnatting, og anser et
busskur i landlige omgivelser
som mer enn tilstrekkelig.
Flott utsikt over Kazbegi i Georgia.

I Georgia blir det jobbet for hånd.

Milene forsvant raskt bak oss i den uryddige
og litt hissige trafikken videre gjennom
Russland.
For å holde myggen borte brennes det noen
trestubber som det ryker ganske intenst
av, og denne lukten blandet med eksosen
fra tungtrafikken gjør at man mye av tiden
kjenner på en lukt som er en blanding av
bråtebrann og gammel Volvo. Av og til
krydret av intens lukt av påkjørte løshunder
som råtner i vegkanten i 30 varmegrader.
Fredag hadde vi som mål å komme oss til
Georgia, og startet derfor kjøringen kl. 05:00.
Alltid fint å sitte og kjøre når det lysner av dag.
Vi hadde bestemt oss for å kjøre Military road
gjennom utbryterrepublikken Nord-Ossetia.
Det er en veg som egentlig ikke er anbefalt
av det norske Utenriksdepartementet. Men
som Jonny sier: «Skal man høre på alle
formaninger, kommer man ingen veg».
Det har vært en del uroligheter i disse
områdene, og det sto faktisk krigsmateriell
parkert også.
Et stykke før Nord-Ossetia ble vi stoppet
av tungt bevæpnet militærpoliti. Pass og
vognkort ble grundig studert og funnet i
orden, og så skulle vi inn i en bygning for
skanning. De bevæpnede mennene løsnet
veldig opp i ansiktsmuskulaturen da Hjalmar
testet positivt med sine kraftige John Deere
bukseseler. Vi hadde en hyggelig samtale på
halvt engelsk om reiseruta vår og om norsk
fisk, før de ønsket oss god tur videre.

av sykler var gjort på en time. Så kjørte vi tre
kilometer til ei brakke på en grusplass, der
vi kjøpte forsikring. Det er ikke påbudt, men
man får bot for ikke å ha den.
Om trafikken i Russland er rå, er den verre
i Georgia. Her kjøres det der det er plass,
og forbikjøring skjer på begge sider. Det er
skiltet 40 foran gangfelt, men ingen slakker
av eller stopper. Vi overnattet i Kazbegi,
en idyllisk liten by der kyr og okser går i
gatene. Arbeid foregår på gamlemåten, så
grøfter graves med hakke og spade. Betong
blandes for hånd på fortauet.
Lørdag kjørte vi til Tiblisi. Vi hadde nå vært på
tur en uke og kjørt 4000 kilometer, så vi planla
kjørefri dag på søndag. Da vi skulle til å lete
etter hotell, streiket selvfølgelig den eneste
GPSen vi hadde med asiabrikke. Vi stoppet
en veldig hjelpsom kar på en scooter, og
med minimal språkkommunikasjon tegnet
han kart til oss. Med Hjalmar i spissen var det
bare å prøve. Etter noen kilometer svingte
han opp på siden av en parkert politibil for å
prøve å få litt råd. To mann kom ut av bilen,
og etter en del peking hit og dit og prating
seg imellom ga de tegn til at vi skulle følge
etter. Med ganske frisk kjøreadferd loset de
oss helt til døra. Enkelt og greit. Men gleden
ble kortvarig, for hotellet var fullt. Men folka i
resepsjonen tok en ringerunde og fant hotell
til oss. I tillegg skaffet de taxi til los. Denne
betalte vi 10 kroner for. Slike dager føles det
ekstra godt med en lang dusj etterfulgt av en
matbit og en ølskvett.

Verre kjørekultur i Georgia
På grensen til Georgia ble vi veldig godt
tatt imot. Alle var rolige, hyggelige og
hjelpsomme. Politikontroll og eksportering
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I MC-bladet nummer 2 kan du få med flere
viderverdigheter «Møre-troikaen» kom over
på sin ferd i fjerne strøk.

Jonny Hersel (54) fra Verma,
bosatt på Åndalsnes. Kjører
BMW R 100 GS PD. Jonny
er ikke typen som stiller seg
opp og forteller høyt om sine
turopplevelser. Men jeg ser for
meg at mange gode fortellere
kunne blitt klam i hendene av
å følge i samme spor. Han er
nok i et mindretall av norske
motorsyklister som har kjørt
Gold Wing i snødrev i Sibir.
Han har kjørt til Vietnam, og til
Finnmark i januar og han har
hoppet i Trollveggen. For å
nevne noe.
Hjalmar Småsund (66)
fra Molde. Pensjonert
brannkonstabel,
tidligere sjømann og
langtransportsjåfør. Har stor
tru på at alt går bra, og har
mange stunt bak seg til lands
og til vanns og i luften. Etter
denne turen har han vært i
70 land. Kjører BMW R 1200
GSA.
(*) En troika er et russisk hestekjøretøy,
vanligvis en slede, som blir trukket av tre
hester, plassert ved siden av hverandre.
Hestene har ikke samme gangart, da
hesten i midten traver, mens de to på
sidene galopperer. (Kilde: Store Norske
Leksikon)

Aktuelt

Ny teknologi skal forhindre ulykker:

Tenk om de «snakker sammen»?
Tunge aktører innen teknologi- og MC-bransjen ønsker å ha et ord
med i laget når bilprodusentene utvikler «intelligente» systemer for
kommunikasjon mellom kjøretøy.

enige om en felles standard før framtidens
kjøretøykommunikasjon kan bli tatt i bruk.
Det finnes et virvar av ulike og ofte
motstridende økonomiske, strategiske og
prestisjefylte interesser som spiller inn før
teknologien kan være på plass.

Unntak for motorsykkel

Det kan bli færre ulykker hvis kjøretøyene kommuniserer og varsler om hverandres tilstedeværelse.

T

enk deg at du kjører MC på en
forkjørsvei med tilstøtende sideveier
eller sidegater der vegetasjon eller
hushjørner hindrer sikten. Du ser ikke at
det er en bilist på stø kollisjonskurs, og
bilisten er lykkelig uvitende om din snarlige
tilstedeværelse i krysset der han ideelt sett
skal stoppe for deg. Som lyn fra klar himmel
er bilen ute i krysset, og sammenstøtet er
ikke til å unngå.
Tenk så nyttig det hadde vært om kjøretøyene
kommuniserte med hverandre, og grep inn
før det var for sent!
Dette er ikke science fiction, men derimot
teknologi som kan være på plass om ikke alt
for lenge. Bilfabrikantene er godt i gang med,
og kappes om, å utvikle førerstøttesystemer
som skal gjøre kjøringen enklere og tryggere.
Ideen er å utarbeide systemer som nettopp
skal forhindre scenariet som ble beskrevet
innledningsvis.

Ikke for motorsykkel?
Så langt har imidlertid ikke motorsykler
vært inkludert i planleggingen av denne
nye og revolusjonerende teknologien.
Derfor arbeider organisasjonen CMC
(Connected Motorcycle Consortium) med
å få systemutviklerne i hele verden til også

å inkludere tohjulinger i det framtidige
nettverket av kjøretøy som kommuniserer
med hverandre.
MC-bladet møter BMWs kjøretøyutvikler
Arne Purschwitz ved hovedkontoret i
München, og får skissert hvor omfattende
det er å utvikle og sette i drift et slikt system
på verdensbasis.
– I startfasen av utviklingen var det ingen
som tenkte over at motorsykler også er en
del av trafikkbildet, så utgangspunktet var et
system kun for biler, sukker Purschwitz.
Men som kjøretøyutvikler i et konsern som
lager både biler og motorsykler, har det vært
lettere for ham å nå fram med budskapet
om å inkludere MC i det framtidige
førerstøttesystemet.
– Formålet til CMC er å gjøre MC-kjøring
tryggere, og da må tohjulinger inkluderes i
en framtidig global strategi for intelligente
transportsystem, sier han.
Han forklarer at det er svært mange brikker
som må på plass før alle involverte aktører
kan enes om en felles standard som kan
bli brukt over hele kloden. Det være seg
ulike regioner i verden, ulike programvarer,
fabrikanter, importører, myndigheter og
organisasjoner. Alt i alt er det snakk om
hundre- eller tusenvis av aktører som må bli

Purschwitz erkjenner at det byr på en
del ekstra utfordringer å inkludere MC i
det framtidige kommunikasjonssystemet.
For eksempel er ikke trafikkatferden til en
motorsyklist like forutsigbar som for en
bilist, blant annet med tanke på plassering
i veibanen og forsering av saktegående eller
stillestående bilrekker.
Den tyske kjøretøyutvikleren understreker
at selv om framtidens motorsykler
kommuniserer med biler, kommer det ikke
på tale å utvikle programmer som overstyrer
gass eller brems på en MC. Eventuell
aktivering av nødbrems for å unngå kollisjon
er det utelukkende biler (og lastebiler) som
må bli utstyrt med.
(I MC-bladet nr. 5 i fjor avklarte vi at ryktene
om at EU vil innføre automatisk nødbrems
for MC er fullstendig grunnløse).

Mye ekspertise
Purschwitz opplyser at planene om
kommunikasjon i første omgang ikke
omhandler framtidsvisjonen om selvkjørende
biler (og motorsykler), men at det kan være
første steg i en slik retning.
– Derfor er det viktig at internasjonal
MC-industri tar steget til å bli en aktiv part
i utviklingen av denne teknologien. Da vil
det ikke bli en utfordring, men et bidrag til
å bedre sikkerheten for motorsyklister, sier
han.
Selv om han bruker arbeidstida ved BMWhovedkvarteret til å fortelle hva som er i vente
i trafikken, er han samtidig talerør for CMC.
CMC er en global non-profitt-organisasjon
som arbeider for å sikre at motorsykkelen
tas med i utviklingen av den planlagte
teknologien.
Organisasjonen
er
sammensatt av aktører fra i alt 18 MC- og
utstyrsprodusenter i Europa og Japan,
tekniske universitet og MC-organisasjoner.
Hver av disse stiller med ekspertise som
samlet vil veie tungt i utviklingen av det nye
kommunikasjonssystemet.
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Norges MC-mediahus
I MC-avisa er vi over 20 medarbeidere og
frilansere som har det til felles at vi ønsker å
formidle MC-glede, entusiasme og inspirasjon
til alle dere som er glad i motorsykkel.
Du finner oss både i bladformat og på nett.
I tillegg har vi egen portal for kjøp
og salg av MC.

Kjøp og salg av MC

