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Det finnes noen blant oss som
kjører MC hele året. Da tenker
jeg ikke på «klimaflyktningene»
som tilbringer hele eller deler
av vinteren i sydligere strøk,
eller de som bor i snøfattige
strøk (les f eks Rogaland). Nei,
jeg tenker på dem som trosser
kuldegrader, snøslaps og veisalt
og slett ikke parkerer doningen
bare fordi årstiden heter «vinter».
De har min fulle respekt. Men jeg
er ikke en av dem.
I høst ble sykkelen parkert i
oktober en gang, og der står
den nok til etter MC-messa i
slutten av mars. Hvis ikke vi får
en tidlig vår, da. Det er det alltid
lov å håpe på!
Uansett:
våren kommer.
vi
Problemet er ventetiden.
Å vente på våren er like
ille for en motorsyklist
som det er for en 5-åring å vente
på julenissen. Og den barnlige
gleden hos godt voksne menn
over selv det minste og mest
uskyldige vårtegn minner mest
om den samme 5-åringens
krigsdans når han eller hun
hører nissen gå i kjellerdøra. Jeg
skriver «godt voksne menn», for
damene synes å takle ventetiden
bedre. Og de unge har jo så mye
annet å tenke på.
Men godt voksne menn, vi som
har bikket 50, vi strever. Noen
får tiden til å gå i garasjen,
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nettbutikker koster det ingenting
å lese om alt dette. Og tiden går
mens man gjør det, og det er jo
hele poenget!
Min personlige favoritt-syssel
i mørke vinterkvelder handler
om å planlegge neste sesongs
turer. Jeg kan tilbringe timesvis
med kart og reisehåndbøker,
og drømme meg hinsides alle
blåner, uten å flytte meg
en meter. Mange synes
det høres kjedelig ut, og
«Godt voksne menn,
foretrekker å ta turene
som har bikket 50, strever»
på sparket, uten for
mye planlegging. Jeg
liker det best motsatt,
og får oppleve turen to ganger:
En annen tidtrøyte som også
Først når den planlegges, og
har potensiale til å koste litt er
så når den gjennomføres. I
internettsurfing på eBay, finn
dette nummeret av MC-bladet
og diverse nettbutikker. Det er
kommer nye tur-forslag som kan
egentlig utrolig hva man finner,
bidra til prosessen.
og trenger, når man bare får
kikket lenge nok!
Mens du venter kan du trøste
Da er det billigere å lese blader.
deg med at du ikke er alene.
Bortsett fra prisen på selve
Og at våren kommer, like sikkert
bladet er det f eks helt gratis å
som julenissen!
lese en test av en sykkel man
Til alle dere andre:
garantert aldri kommer til å
Husk du er ikke alene!
kjøpe. Eller en produktomtale
av den nyeste hjelmen eller den
Odd Terje Døvik
siste kjøredressen. Såfremt man
Leder, NMCU
klarer å holde seg unna nevnte

20

Norsk Motorcykkel Union er en
interesseorganisasjon for norske
gatemotorsyklister. NMCU ble stiftet
i 1971 og har 12000 medlemmer.
MC-bladet er et medlemsblad for
medlemmer i NMCU.

forutsatt at det er der sykkelen
oppbevares. En sykkel i
vinteropplag representerer et
vell av muligheter for å få tiden til
å gå, særlig hvis det ikke dreier
seg om aller siste modell. Da er
det nesten ikke grenser for alt
man kan gjøre med den. Eller
egentlig; bør gjøre med den.
For oppgraderte avfjæringskomponenter,
bedre
lys,
stålomspunne bremseslanger,
oppvarmede styreholker, justerbare hendler etc etc forbedrer
kjøreegenskapene og øker sikkerheten, og hvem kan være
imot det (selv om det koster
litt)?!

96
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Om å få tiden til å gå

Tr y k k e r i

Are Karlsen

Foto: Rolf W. Marthinsen
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Verv et medlem
– vinn ny MC!
Vi vil bli flere! NMCU har i dag drøyt 10.000
hovedmedlemmer (og 2.500 familiemedlemmer).
Men det er over 100.000 aktive motorsyklister
i Norge, så mulighetene for vekst er store!
Hvordan: Ved å engasjere de som allerede er medlemmer!
Om alle verver én hver – dobler vi medlemstallet.
Hva får du: Lodd!
For hvert hovedmedlem du verver – får du 1 lodd i trekningen
av en ny motorsykkel, verdi ca. 130.000. Du velger selv
hvilken, blant de fem som presenteres i løpet av året.
Trekningen finner sted under MC-messa i mars 2019.
Bonus: For hvert tredje hovedmedlem du verver, får du et
gavekort pålydende 1000 kroner. Gavekortet kan brukes hos alle
forhandlere tilsluttet Norsk MC-forhandler Forening (NMCF).
Ekstragevinst: Den som per 1. mars 2019 har vervet
flest nye hovedmedlemer til NMCU – får et reisegavekort,
verdi ca. 50.000 kroner, til JoyRides’ Wild West-Drømmeturer
i 2019. Vinneren kan om ønskelig velge en annen tur i tilsvarende prisklasse.

Vinn
en ny
MC!
Verv et medlem her:
www.nmcu.org

Vi
våre
4 takker
MC-bladet
nr. 1 -sponsorer:
2019

Vervekampanjen
MC-bladet #2 2018

Gamle kjenninger
i ny innpakning

MC-bladet #3 2018

MC-bladet #4 2018

Vervekampanjen går mot slutten, og vi kan nå presentere de to siste vervepremie-syklene.
Som i forrige nummer er det også denne gang sykler fra hver sin ende av spekteret, nemlig
Suzuki V-Strom (DL650) og Kawasaki Ninja 650.
MC-bladet #5 2018

Suzuki V-Strom 650 (DL 650) har i mange år vært et smart valg for turkjøring og pendling for
tusenvis av fornøyde MC-førere over hele verden. Også her hjemme i Norge har den vært
en populær modell. V-Strom er lettkjørt og balansert og har en motorkarakteristikk som
kombinerer godt bunndrag og god drivstofføkonomi.
Årets utgave har fått mange oppgraderinger. Motoren er blant annet ny og hele sykkelen
er slanket både i vekt og i bredde. V-Strom 650 har Traction Control, ABS-bremser og helt
nytt LCD-display med en rekke informasjon som gjør kjøreturen enklere.

MC-bladet #5 2018

Kawasaki Ninja 650 har også vært på markedet noen år, men kommer i 2019 med en
ny ramme som omgir den to-sylindrede væskekjølte motoren vi også kjenner fra R-6
modellene. Sykkelen er en del av Kawasakis Ninja-familie, som har satt en standard for
sportssykler helt siden den første 900-en kom i 1984. Ninja 650 tilbyr sportslig ytelse, god
komfort og appellerer både til ferske og mer erfarne motorsyklister, enten behovet er daglig
by-kjøring eller en sportslig tur på landeveien. Sykkelen har slipper-clutch som hindrer
låsing av bakhjulet ved kraftig bruk av motorbrems, og selvsagt ABS og LCD-display med
gir-indikator og diverse kjørecomputer-funksjoner.
Begge syklene kan fås i A2-utgave, og den heldige vinner kan i tillegg plukke utstyr fra de
respektive utstyrskatalogene

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

2
ÅR

GAR AS
NTI

Rabatt til
NMCU
medlemmer
Eggen Media
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Aktuelt

Praktisk om ditt medlemskap
Adressering
Vår oppfordring i MC-bladet nummer 5
- 2018 har begynt å bære frukter, men
fremdeles har vi flere medlemmer med feil
adresse i vårt register. De med feil adresse
har ofte heller ikke oppgitt e-postadresse og
mobilnummer. Dette gjør jobben vanskelig
når vi skal finne våre medlemmer.
Posten returnerer alt som avviker fra deres
opplysninger. Kjenner du noen som klager
over at MC-bladet ikke har kommet i posten
så tips vedkommende om adresseendring.
Adresseendring gjør du lettest via «Min
Side»-funksjonen på nmcu.org

Min Side
Første gang du logger deg inn på «Min
side» henter du nytt passord ved å oppgi
medlemsnummer eller e-postadresse.
Deretter trykker du på «reset/få passord».
I neste bilde legger du inn mobilnummer
slik at du får tilsendt passord på SMS. Ta

treffkalenderen fra og med 2019 kun vil
være elektronisk. En kalender i papirform er
tidkrevende og kostbar å lage og distribuere, og er i praksis utdatert i det øyeblikket
den er trykket. Sentralstyret mener derfor at
treffkalanderen på papir har utspilt sin rolle.
Vi er i full gang med oppdatering av sesongens treff i NMCU-appen. Hurtiglista på nett
er også under oppdatering slik at vi blir klare
til sesongstart.
kontakt med NMCU-sekretariatet dersom
du får feilmelding på mail eller telefon slik at
vi får korrigert dine innloggingsdetaljer.
Etter at du er logget inn første gang
anbefaler vi å endre passordet på «Min side»
til samme passord som i NMCU-appen. Da
blir det færre passord å huske.

NMCU-appen erstatter treffkalenderen
Som vi fortalte i forrige nummer av
MC-bladet har sentralstyret vedtatt at

If-avtalen oppsagt
TEKST: BJØRN M. MAGNUSSEN

Etter dialog gjennom høsten har
If og NMCU besluttet å si opp
samarbeidsavtalen med virkning
fra 1.juli 2019.
De to partene er enige om at dette er den
beste løsningen etter at samtalene om
mulige endringer og forbedringer ikke har
gitt ønsket resultat for partene.

NMCU og If ønsker imidlertid å fortsette
dialogen og samarbeidet uten en formell
avtale på plass.
- Hvis vi gjennom våre samtaler med
If kan bidra til å ta fram et enda bedre
MC-forsikringstilbud er vi veldig fornøyd,
også hvis dette tilbudet blir tilgjengelig
for alle norske motorsyklister, sier daglig
leder i NMCU, Bjørn M. Magnussen.
- Vi vil selvsagt jobbe for at et NMCUmedlemskap skal gi ytterligere fordeler.

Kontingent
Som de fleste sikkert har fått med seg
valgte årsmøtet å endre noe på kontingent
og innbetaling av denne. Mange av våre
medlemmer har allerede betalt inn sin
kontingent, noe vi takker for. Noen klubber
lurer på hvordan nye medlemmer i klubben
tilkjennegir dette ved innmelding. Det gjøres
enten ved direkte innmelding hvor man kan
velge klubb, eller i ettertid via «Min Side».

I denne fasen er vi først og fremst
opptatt av at forsikringen skal være så
god og relevant som mulig, og gi norske
motorsyklister en dekning som treffer de
faktiske behovene så godt som mulig.
I en uttalelse legger If til at de verdsetter
arbeidet
NMCU
gjør
for
norske
gatemotorsyklister.
If
understreker
også
at
NMCUmedlemmene som er kunde hos dem
vil beholde prisfordelene knyttet til
medlemskapet også etter at avtalen
opphører.

Her har du en smakebit på noen innmeldte treff som nå ligger i NMCU appen.
MAI
17 - 19
25 - 25
31 - 2
JUNI
2-2
6 - 10
7-9
7 - 10

Ryk & Reistreffet, Strømsoddbygda i Buskerud
Motorsykkelens Dag, Div. MC arrangementer i Hele landet
Hardangertreffet, Byrkjeland i Vikøy i Hordaland
Smia MC Minimesse, Smia MC i Vestfold
VRCC Norway, Pinsetreff, Austrått i Sør-Trøndelag
Gold Wing treff, Mosjøen Camping i Nordland
Grimstadtreffet, Morvigsanden Camping i Aust-Agder
Farmertreffet- 40 års jubileumstreff, Øyer i Oppland
Jumbo Run 2019, Ula camping, Tjodalyng i Vestfold

JULI
5 - 7 33. Storfjordtreffet, Otertun treffplass i Troms
12 - 14 Polartreffet, Kvenvikmoen, Alta i Finnmark
26 - 28 Bike & Beach-Horten MC, Prestegårdstranda-Horten i
Vestfold
Frøya-treffet, Frøya i Sør-Trøndelag
AUGUST
1 - 4 BMW Treffet 2019, Bøflaten, Vang i Valdres i Oppland
2 - 4 Nostalgisk BMW Treff, Rindal i Møre og Romsdal
9 - 11 Oljetreffet, Kilegrend i Fyresdal i Telemark
Pekailltreffet, Averøy i Møre og Romsdal
16 - 18 Sandefjordstreffet, Jåberggrenda, Sandfjord i Vestfold
23 - 25 55. Trollrally, Fyresdal i Telemark

Hurtiglista finner du på nmcu.org
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Guzzi på utstilling

Brillefin vinterlagring
De fleste av oss ønsker kun det
beste for våre to-hjulinger, også
i ventetiden. Har du ikke en
oppvarmet garasje, hvorfor ikke
sette MC-en i butikken?
TEKST OG FOTO: ROLF W. MARTHINSEN

Går du forbi vinduet til Interoptik i Moss kan
du se en litt annerledes vindusutstilling. Blant
solbriller og innfatninger står nemlig en blank
og nypolert Moto Guzzi V7 II Racer. Med sin
forkrommede bensintank lyser den opp en
ellers litt kjedelig gågate, og det er ikke fritt
for at den noe spesielle vindusutstillingen blir
lagt merke til.
– Flere ganger har folk kommet innom for å
se nærmere. Noen har også tatt bilder, sier
eier og daglig leder hos Interoptik Evensen &
Rønning, Are Karlsen.
Han understreker at de fleste som bemerker
utstillingen er av det mannlige kjønn. Are
tenkte en god stund før han gjorde alvor ut
av å stille ut en MC i butikkvinduet.
– Jeg har en sykkel til, en Honda VF 750. Det
første året var det den som fikk æren av å
stå utstilt. Det er vel tredje sesongen jeg har
en MC i vinduet. Det er jo praktisk. I tillegg
til at jeg bruker det som markedsføring står
sykkelen varmt og tørt, forklarer Karlsen.
Butikkeieren døyver abstinensene med
vinteraktiviteter. Han har akkurat kommet
hjem fra skiferie i alpene. Du må tro om igjen
hvis du tror den blanke doningen kun står
utstilt. Are lufter mer enn gjerne hjelmen
med begge syklene. Guzzi-en fikk i fjor
noen lange turer til Sverige og Danmark, og
mange kortere turer i distriktet.
– Det ble faktisk flest mil med denne
sist sommer. Jeg tror det ble over 6.000
kilometer forrige sesong, forteller Karlsen.
For å bevare fred i heimen anbefaler vi ikke å
drasse motorsykkelen inn i stua, men har du
en butikk tilgjengelig - hvorfor ikke?
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Ulykkestallene

Direktør i Vegdirektoratet Terje Moe Gustavsen og daglig leder i NMCU Bjørn M. Magnussen.

Historisk lave
ulykkestall
13 personer omkom på motorsykkel i 2018. Det lave tallet gir
vegdirektør Terje Moe Gustavsen inspirasjon til å kjempe videre.
TEKST: ROLF W. MARTHINSEN FOTO: GEIR STRAND

– Det lave tallet kommer som en følge av
langt og hardt arbeid. Sammen med NMCU
har vi jobbet målrettet over tid. Gjennom
mange år har vi tatt til oss kunnskap som
gjør at vi er der vi er i dag. Vi må jo
være stolte over at Norge er et av de
landene i verden som har færrest
ulykker, sier vegdirektør Terje Moe
Gustavsen.

– Statistikken har svingninger. I 2017 var
ikke tallet så pent som 2018. Men ser vi i
et litt lengre perspektiv omkom dobbelt så
mange på motorsykkel i 2010.

«Gjennom gode holdninger
kommer god adferd»

Han understreker at selv om tallet
er lavt er det likevel for mange som dør i
MC-ulykker på norske veier. Det er heller ikke
til å stikke under en stol at motorsyklister er
mer utsatt enn bilister.
8 MC-bladet nr. 1 - 2019

Det lave tallet på omkomne er på ingen måte
noen sovepute, men la oss bruke tallet som
inspirasjon til å kjempe videre. Det er bare en

måte å få ned dette tallet ytterligere, og det
er hardt arbeid, sier Moe Gustavsen.
Han mener det er helt nødvendig å jobbe
videre med dette temaet over tid, og ønsker
å spille videre på lag med NMCU.
– NMCU har en betydelig stemme i miljøet.
Dere har mye kunnskap som er viktig for oss
å dra nytte av.
Vegdirektøren
mener
at
de
fleste
motorsyklister er flinke til å beskytte seg, og
er fornuftige i trafikken. Utfordringen er å nå
dem som ikke er organisert, og som ikke
bryr seg om regler.
– Dessverre er det noen som utfordrer
grensene med rus og stjålne kjøretøy.
Han understreker at gode holdninger er
viktig for motorsyklister.
– Gjennom gode holdninger kommer god
adferd.
– Har vegdirektøren noen konkrete tanker
om hva som kan gjøres for å redusere tallet
på MC-ulykker ytterligere?
– Vi må fortsette det nødvendige
arbeidet vi allerede gjør. I tillegg håper
jeg kjøretøyprodusentene - med hjelp av
teknologien - vil gjøre motorsyklene sikrere,
sier Vegdirektøren.

Lars-Inge Haslie i Vegdirektoratet kjører også motorsykkel på fritiden.

Vanskelig å
finne fellestrekk
Det ikke lett å finne typiske fellestrekk for MC-ulykkene som fikk
fatale følger i 2018.
TEKST: ROLF W. MARTHINSEN FOTO: PRIVAT

I fjor ble sju færre drept og 153 færre skadet i
MC-ulykker, sammenliknet med 2017. Ifølge
Vegdirektoratet er det vanskelig å finne
særegne fellestrekk om ulykkene.
– 13 er 13 for mange, men det er positivt at
tallet er lavere enn i fjor. At det også er færre
skadde er positivt, men det er vanskelig å
uttrykke pur glede over årets tall. Det kan
raskt se annerledes ut neste år, sier LarsInge Haslie.
Haslie jobber i Vegdirektoratet og er med i
en gruppe som studerer utforkjøringsulykker
på MC. Arbeidet med ulykkene fra 2015 og

fram til i dag er ikke ferdig, men resultatet
skal være ferdig før sesongen 2019.
Sommeren 2018 var en sommer med svært
lite nedbør og gode kjøreforhold. Uten at
Haslie kan dokumentere dette tror han
mange kjørte mye MC sommeren 2018.
– Vi har sett på årsakene til utforkjøringsulykkene i perioden fra 2015 til 2018, for å
se etter felles trekk som kan bidra til å gjøre
målretta tiltak. Arbeidet er ikke ferdig, men vi
kan se at det er vanskelig å finne spesifikke
fellestrekk, som gjør at vi per nå kan peke på
aktuelle tiltak. Selv om halvparten av ulykkene
er utforkjøringer, er årsakene forskjellige.

Statens vegvesen startet i 2005 et arbeid
med dybdeanalyser av dødsulykker, for å få
mer kunnskap om årsakssammenhenger.
Haslie kan fortelle at sju av de som mistet
livet i MC-ulykker i 2018 er under 30 år.
Dette er flere enn tidligere. Likevel var det
ingen som mistet livet på lett MC. To var
kvinner og elleve var menn.
– At det er flest var menn er ikke
overraskende, men det er bekymringsfullt
at mange unge mister livet i disse ulykkene,
sier Haslie.
Arbeidet skal ende opp i en rapport med
en konklusjon. Vegdirektoratet håper at
rapporten kan være en bakgrunn for en felles
dugnad med alle etater og organisasjoner
som kan bidra i arbeidet mot målet om færre
drepte i MC-ulykker.
I tillegg til rapporten om utforkjøringsulykkene,
er det et mål å kunne intervjue en gruppe
som har blitt hardt skadd i MC-ulykker i
denne perioden.
– Ved å intervjue hardt skadde kan vi kanskje
få noen flere svar på årsaker til utforkjøringer,
avslutter Haslie.
NMCU er en naturlig og sentral aktør i
dugnadsarbeidet, og vil sammen med
Vegdirektoratet jobbe for å finne tiltak som
kan påvirke tallene i positiv retning.
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NMCU-appen

Enkelt og
morsomt med
NMCU-appen
Som NMCU-medlem blir livet som motorsyklist enklere. På mobilen
du har i lomma ligger mye spennende informasjon lett tilgjengelig,
selv når du befinner deg langs veien.
TEKST & FOTO: ROLF W. MARTHINSEN

NMCU-appen erstatter blant annet den
tradisjonelle treffkalenderen. En av flere
fordeler er at den er lett å oppdatere, og du
vil alltid få tilgang til helt fersk informasjon i
lommeformat.
NMCU-appen er laget av motorsyklister for
motorsyklister på farten. I tillegg til at den
gjør ting enklere blir det også morsommere
å være motorsyklist. Leter du etter en klubb,
et overnattingssted eller en plass hvor
motorsyklister møtes er informasjonen kun
noen tastetrykk unna.

Dette kan du gjøre i NMCU-appen
•
•
•
•
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Oppdatere deg på nmcu.org/nyheter
Finne medlemsfordeler og -avtaler
Vise frem ditt eget medlemskort
Finne overnattingssteder

•
•
•
•
•
•

Finne MC klubber, forhandlere,
importører m.m.
Finne MC treff og møteplasser
Sende inn veifelleskjema via nmcu.org
Legge inn egne MC-ruter, og dele disse
med andre
Se dine ruter på hjemmesiden til appen,
app.nmcu.org
Tipse andre motorsyklister om
MC-møteplasser

MC-parkering
Når du kommer til en fremmed by kan det
være nyttig å få informasjon om hvor du kan
finne MC-parkering.

Severdigheter
Du som kjører tur ønsker kanskje å gjøre et
stopp og oppleve noe på veien. Da kan du
lett finne en oversikt over severdigheter med
NMCU-appen.

NMCUs hjemmeside

Møteplasser

I menyen finner du nmcu.org. Her kan du verve
nye medlemmer, legge inn veifelleskjema,
finne arrangementer, få nyttige tips og finne
de siste nyhetene, både lokale og sentrale.
Hjemmesiden er mobiltilpasset og de aller
fleste tjenestene er tilgjengelig på en hvilken
som helst smarttelefon.

Kjører du alene ønsker du kanskje å oppsøke
steder hvor motorsyklister treffes. Ofte er det
steder med mulighet for en kaffekopp og
kanskje til og med en matbit.

Steder
Under knappen «Steder» finner du
en mengde informasjon om alt fra
medlemsfordeler til severdigheter. Hvis
du i tillegg ønsker stedsinformasjon om
for eksempel severdigheter kan du bruke
kartfunksjonen ved å klikke på «Vis på kart».

Medlemsfordeler

Veifeller
Det er jo når en er ute og kjører at man
oppdager feil eller hindringer på veien. Det
er lett å glemme å rapportere om slike ting
når en kommer hjem. Med appen kan du
rapportere inn veifeller der og da. Dette er en
viktig del av NMCUs trafikksikkerhetsarbeid,
og nyttig for dem som skal ferdes på samme
strekning senere.

Treff

Som NMCU-medlem kan du spare noen
kroner på å benytte deg av medlemsfordelene
både på overnatting og drivstoff.

Har du tenkt deg på treff kan du også
bruke appen for å finne treffene du ønsker
å besøke. Alle MC-treff som meldes inn til
NMCU finner du her.

MC klubber

Førerutvikling

Her finner du NMCU-registrerte MC-klubber
rundt omkring i landet. Når du bruker denne
- og andre funksjoner - får du også opp
informasjon om avstanden til klubberen.

Denne funksjonen er kanskje viktigst ved
sesongstart. Her finner du en liste over
hvilke kurs som arrangeres i nærheten av
deg. Du finner både førerutviklingskurs og

rustløserkurs, og listen oppdateres gjennom
sesongen. Her finner du også en link til Full
kontroll-filmen.

Ruter
Lurer du på hvor du skal kjøre? Her finner
du motorsykkelveier i Sør-, Nord-, Midt- og
Vest-Norge. Du kan også legge til egne ruter.

Innstillinger
Her kan du stille inn om du vil ha data fra
apper i andre land. Du kan også endre språk
til engelsk. Avstandsfilteret kan også endres
for å få et raskere søk

NMCU-appens hjemmeside
Som bruker av NMCU-appen har du mulighet
til å logge inn på dens hjemmeside. Der kan
du vedlikeholde dine data. Som NMCUmedlem har du full tilgang til NMCU-appen.
Kjenner du noen som ikke er medlem kan de
teste appen i en prøveperiode på sju dager.

Vanlige spørsmål vi får om NMCU-appen
Jeg får ikke logget inn?
Svar: Du logger inn med medlemsnummer
og passord. Passordet er ditt postnummer.
Har NMCU-appen egen hjemmeside?
Svar: Ja, det har den: www.app.nmcu.org
Hvordan kan jeg melde inn treff?
Svar: Treff meldes inn via nmcu.org/
innrapportering. Treffene vil da komme i
hurtigliste på web og i NMCU-appen.
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USA - import

Ønsker et smidigere
importregelverk
Rune og Terje Eriksen driver et
lite firma som importerer biler og
sykler fra USA.
Siden dagens regelverk er såpass
komplisert tar de kun inn sykler
som er registrert før juni 2003.

TEKST & FOTO: ROLF W. MARTHINSEN

I fjor tok de inn sju Harleyer fra De forente
stater. De to brødrene holder seg unna
sykler nyere enn 03-modeller fordi disse
krever dokumentasjon som det lille firmaet
mener er urimelig.
– Vi tar inn mest bil, men når vi skal ta inn
en container, er det lønnsomt å fylle den
helt. Da er det fint å ta med en sykkel eller
to. Slik utnytter vi plassen i containeren
bedre. Vi skulle gjerne tatt inn nyere sykler
om regelverket hadde vært enklere, forteller
brødrene Eriksen.
Firmaet sitter inne med tre sykler de håper
blir solgt i løpet av våren.
– Vi synes vi merker en endring i markedet.
Det virker som det er vanskeligere så selge
nå enn tidligere. En av årsakene er kanskje
at sykler registrert før 2003 begynner å bli
gamle, sier Terje.
Det lille firmaet tar bare inn originale sykler
med lav kilometerstand. Bortsett fra reglen
som gjør det vanskelig å importere nyere
sykler synes de regelverket er greit å forholde
seg til.

Nesten umulig
Det er i praksis ikke mulig å få norske skilter
på sykler som er førstegangsregistrert i USA
etter 17. juni 2003, dersom det ikke kan
dokumenteres at sykkelen er identisk med
EU-versjonen.
12 MC-bladet nr. 1 - 2019

Rune og Terje Eriksen importerer cirka ti motorsykler i året, men skulle gjerne sett at regelverket for
import av nyere sykler fra USA hadde vært enklere.

For å godta at sykkelen er identisk krever
Statens vegvesen gyldig dokumentasjon
fra produsenten om at USA-versjonen
er identisk med Europa-versjonen. Om
ikke det lar seg gjøre finnes ytterligere ett
alternativ. Du kan ta kontakt med et godkjent
testlaboratorium (f.eks. TÜV) for å skaffe til
veie en produksjonsgaranti som viser at
sykkelen er identisk. Har ikke modellen
vært solgt ny i EU vil den heller ikke kunne
registreres i Norge.
Mange importerer amerikanske sykler fra
europeiske land. Vær obs på at enkelte EUog EØS-land har nasjonale unntaksregler.
I Norge har vi ikke unntaksregler. Det vil si
at dersom motorsykkelen er importert fra
USA til et land med slike unntaksregler kan
du ikke registrere den i Norge på samme
premisser.

fra land utenfor EU eller EØS. Med den
sammenlikningen ser vi at det ikke er så store
forskjeller på biler fra andre verdensdeler.
– Vi tror ikke forskjellene er vesentlig større
på motorsykler enn det er på biler. Hvorfor
er det da så vanskelig å få til dette på MC?
– Regelverket er forskjellig. Blant annet
har utviklingen på sikkerhetsområdet
sjeldent gått i takt med bilindustrien. Vår
største utfordring er at vi ikke kjenner
det amerikanske regelverket og hvilke
grenseverdier som er satt på de ulike
elementene. Seneste utvikling i Europa sier
at du nå skal ha ABS på MC, i tillegg til at
det er en innstramning på utslipp, og at det
kommer et strengere krav på støy. Når det
gjelder USA har vi ytterligere en utfordring.
Landet har 50 delstater med hvert sitt
Overingeniør Tormod Schau i Vegdirektoratet
tror ikke de har tid til på se på en endring i
motorsykkelforskriften før om en god stund
(Foto: Vegdirektoratet)

«– Vi tror ikke forskjellene er vesentlig større på
motorsykler enn det er på biler.
Hvorfor er det da så vanskelig å få til dette på MC?»

Ikke en prioritert oppgave hos direktoratet
Siden den nye motorsykkelforskriften trådde
i kraft 1. september 2016 har NMCU jobbet
mot Vegdirektoratet for å gjøre regelverket
enklere for import av motorsykler fra land
utenfor EU.
Tormod Schau i Vegdirektoratet kan ikke
love noen endring i regelverket på kort sikt.
– Vi står vel omtrent på samme stedet som
sist dere var i kontakt med oss om denne
saken. Vi har mange oppgaver som har har
høyere prioritet, og vi har ikke sett på denne
saken spesielt.
Akkurat nå jobber vi med å få årsplanen til å
gå opp. Når vi kan se på denne saken vet vi
ikke ennå.
Regelverket er annerledes for bil enn for
MC. I bilforskriften har man fått til endringer
basert på norske spesialbestemmelser
og tilsvarende europeiske bestemmelser.
Vegdirektoratet sier de har liten kunnskap om
likheter og ulikheter vedrørende amerikansk
og europeisk lovverk.
– Når det gjelder bil har vi en lang historie
med tilpasningsavtaler og system for
amerikanske regler. Vi har også til en viss
grad fått drahjelp av EUs eget regelverk.
EU har tilpasningsavtaler for import av biler

av Vegvesenet er dette foreløpig ikke en
prioritert oppgave for Vegdirektoratet.
NMCU har på ingen måte lagt ballen
død angående dette temaet. Vi jobber
videre med denne saken inn mot
Samferdselsdepartementet.

regelverk for endringer på kjøretøy i bruk.
Når det gjelder bil må bilen være tilnærmet
i samme stand som da den kom ut fra
fabrikken, uansett alder.

Hva skal til for å få en endring i
regelverket?
Vegdirektoratet
må
sammenlikne
regelverkene i EU og USA så godt det
lar seg gjøre, og vurdere hva som er
viktig og forsvarlig.
– Sammenlikningen og eventuelle endringer
er et arbeid vi må gjøre. Skal vi foreta
noen forandringer her så må det bli i
forskriften. Da ligger det et krav på oss om
å undersøke og utrede det som skal til for
å kunne endre forskriften. Vi må ta hensyn
til trafikksikkerhet, miljø og likeverdige
konkurransevilkår mellom de ulike landene,
og da først og fremst innen EU. Det som
kan se ut som en enkel jobb er i praksis en
ganske omfattende oppgave. Vi brukte store
ressurser på endringen på bilforskriften som
trådde i kraft 1. juni 2017, sier overingeniør i
vegdirektoratet Tormod Schau.

RYGGMERKER?
Topp kvalitet til fornuftige priser, uansett antall

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

post@mcprofil.no

I køen av pålegg fra departementet og
oppgavene som skal utføres på vegne

mcprofil.no

- Profilartikler siden 1998-
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Kretsene

Kretsbesøk
i Vestfold og
Hordaland
Som en del av kommunikasjonsstrategien har
kommunikasjonsrådgiver begynt å besøke kretsene. Foreløpig har
Vestfold og Hordaland fått besøk.
TEKST & FOTO: ROLF W. MARTHINSEN

Formålet med besøkene er å styrke
kommunikasjonen mellom sekretariatet
og kretsene. De fleste kretsene gjør en
fabelaktig jobb, og de tillitsvalgte bruker
mye av sin fritid på lokalt arbeid som for
eksempel TS-dager og «Se Oss»-aksjoner.
Hvordan kan vi kommunisere dette bedre?
En annen ting vi ønsker å se på er

samarbeidet mellom fylkessekretær og
krets. I vedtektenes §6 står det at Kretsstyret
skal peke ut en Fylkessekretær som skal
representere NMCU på møter i MC-forum.
Fylkessekretæren er ment å være kretsens
forlengede arm inn mot lokale myndigheter.
Dette forutsetter at fylkessekretær og
kretsstyre bør ha en god dialog.

Kommunikasjonsrådgivers agenda for
besøkene
Det første og viktigste punktet på agendaen
er: Kommunikasjon med sekretariatet.
Dessverre er det slik at sekretariatet ofte
ikke får svar på henvendelser, eller at svaret
kommer veldig sent. Som tillitsvalgt i et
kretsstyre bør du lese mail jevnlig (helst hver
dag) og svare så snart det lar seg gjøre.
Mange tillitsvalgte er også utilgjengelige
på telefon. Ring tilbake når du igjen får tid,
dersom du ser at vi har forsøkt å nå deg.
På nmcu.org har vi laget en egen side
for kretsene. Denne siden ønsker vi at
kretsene skal bruke som et hjelpemiddel
i arbeidet.
Siden finner du under
fanen «kretser» og «kretsverktøy». Her
finner du bruksanvisninger på hvordan
arrangementer kan holdes, hvordan du
bør forholde deg til media, hvordan du
kan skrive pressemeldinger og mye mer.
Her finner du også linker til vedtektene og
virksomhetsplanen.
Et viktig moment i god kommunikasjon er
tillit. Et møte med kommunikasjonsrådgiver
og den aktuelle krets vil forhåpentligvis føre
til bedre bekjentskap og øket trygghet, noe
som igjen vil gi bedre kommunikasjon.

Vestfold
Møtet i Vestfold krets ble holdt på Redningen
restaurant på Vallø utenfor Tønsberg i
november. Møtet hadde ingen lang agenda,
men var ment som en juleavslutning med
julemat på menyen. Kretsen hadde satt av
tid til at undertegnede kunne snakke litt om
kommunikasjon, og senere skulle datoene
for neste års arrangementer settes.
– Vi er en krets som fungerer bra takket
være gode rutiner. Når vi ser tilbake på året
som har gått har vi fått til ganske mye. Men
vi sliter litt med dårlig samvittighet for at vi
skulle ha gjort mer, sier leder i Vestfold krets
Petter Gjertsen.
Vi i sekretariatet er de første til å berolige
Gjertsen med at Vestfold krets ikke ligger
på latsiden, og minner om at kretsarbeid er
frivillig arbeid. Derfor bør ikke Vestfold slite
med dårlig samvittighet. Det er bedre å gjøre
de tingene som er satt på planen på en god
måte, enn å ha for mange baller i luften.
– Vi har også god nytte av at fylkessekretær
Siv Kristofferen er med på våre møter. Siv er
erfaren og holder oss i ørene når det trengs,
sier Gjertsen.

Vestfold krets fra venstre: Roy Rikardsen, May-Elin Undbekken, Knut Morten Løvdahl, Yngve
Nybakk, Petter Gjertsen og fylkessekretær Siv Kristoffersen.
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Undertegnede ble godt tatt i mot på
kretsmøtet i Vestfold. Vi snakket mye om

Kretsen i Hordaland, Fra venstre: Eivind Klevmoen Døvik, Cecilie Kitty Jacobsen,Tom Erik Johnsen, Eli Johanne Stene, Svein Inge Borgen, Kristin
Espedal, Henning H. Dyrkolbotn og Anette Sundsbakk.

kommunikasjonen mellom sekretariatet og
kretsen, samt om innspill til saker som kan
bli aktuelle for MC-bladet og nettsiden.

Hordaland
Møtet med kretsen i Hordaland ble i siste
liten flyttet fra restaurant Egon i Åsane, til
nestleder Svein Inge Borgens residens.
Her hadde fruen i huset disket opp med
gjærbakst i flere fristende varianter.
Kretsen i Hordaland hadde mange saker på
agendaen denne kvelden. Mot slutten ble
det også tid til en prat om kommunikasjon.
Hordaland er en krets som får til mye, og
som har arrangementer andre kretser ikke
har. For eksempel kjører kretsen tur med
blinde i samarbeid med Blindeforbundet.
Fylkessekretær Eivind Klevmoen Døvik
hadde mye å informere om på dette
møtet. Fylkessekretæren har kommet langt
i arbeidet med å få etablert MC-forum i
Hordaland. Han kunne fortelle at MC-forum
mest sannsynlig får eksterne midler til
nødvendig materiell fra fylkeskommunen.
– MC-forum har søkt om 100 000 kroner, og
mye tyder på at vi får det vi har søkt om, sier
Eivind.

Kona til Svein Inge Borgen i Hordaland hadde disket opp med fersk gjærbakst.

Hordaland krets har god stabilitet med
mange saker på agendaen. De vil blant
annet ta turen til messa på Lillestrøm for å
få litt inspirasjon før neste sesong er i gang.

Tips til nett og MC-bladet
Vi i sekretariatet er til en hver tid avhengig
av godt stoff til MC-bladet og nettsiden. Til

dette trenger vi hjelp. For at vi skal kunne
dekke flere deler av landet med interessant
og spennende innhold trenger vi tips. Ikke
sitt alene på gode MC-relaterte historier.
Har du en god penn setter vi pris på om du
skriver selv. Er du usikker på skriveprosessen
tar du kontakt med sekretariatet, så ordner
vi resten.
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Geir Brudeli

Patentet endte opp
hos Yamaha

Under testkjøring på et jorde. (Foto:Privat).

I forrige nummer publiserte vi testen av tre-hjulingen Yamaha Niken.
Produsenten Yamaha satser tydeligvis på tre-hjulinger, for i fjor kjøpte
de også patentet til Geir Brudeli fra Hokksund.
TEKST: ROLF W. MARTHINSEN FOTO: PRIVAT/ROLF W. MARTHINSEN

Hvis du har lest MC-bladet siden 2006 husker
du kanskje en reportasje om gründeren Geir
Brudeli? Han har har konstruert en tre-hjuling
som kan legges ned i svingene. Brudelis
patent har imidlertid ingenting med Yamaha
Niken å gjøre. Niken er smalere og har en
annen konstruksjon enn tre-hjulingen som
er utviklet i Hokksund. Brudelis konstruksjon
har langt bredere sporvidde foran, og kan
kjøres hardt også på løst underlag. På grunn
av bredden mellom forhjulene kan den i
tillegg kjøres på bilsertifikat, hvilket du ikke
kan gjøre med Niken.
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– Min konstruksjon har ikke noe med
Yamaha Niken å gjøre. Jeg vet mer enn jeg
kan uttale meg om, men Yamaha er nå inne
i en konseptfase med patentet de kjøpte av
oss. Uten å spekulere for mye kan vi kanskje
se en Yamaha med mitt patent på veien
en gang i 2021-22, sier Geir, daglig leder i
Brudeli Tech.
19. desember 2017 sendte Geir Brudeli ut
en pressemelding om at selveste Yamaha
hadde kjøpt patentet han hadde brukt
15 år på å utvikle. Gründeren med base

i Hokksund var fornøyd med avtalen, men
mener han har lagt ut mye mer enn han fikk
for salget.

Lang vei til mål
Geir er sivilingeniør med utdannelse fra
NTNU (tidligere NTH) i Trondheim. Han har
helt siden studiedagene hatt stor interesse
for motorsykler. Han avla førerprøven for MC
i -89, og den første sykkelen var en Yamaha
XJ 650.
I 2001 begynte Geir å utvikle idéen om en
motorsykkel med tre hjul.
– Jeg har alltid synes det har vært spennende
med Dirt Track, og var og så et løp på
Daytona i 1997. Jeg var også fascinert av
noen svensker som kjørte med arméski på
sykkelen om vinteren. Dette inspirerte meg,
– Jeg så først på to andre løsninger. Den ene
var en sykkel med overbygg, men den tror

Det er fullt mulig å stå oppreist under kjøring på
Brudelis tre-hjulinger.
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Tegning av kontruksjonen.

Denne sykkelen ble ødelagt i brannen i 2010.
Hvis Geir får tid og anledning vil han gjerne
restaurere denne.

jeg ikke hadde slått an. Den jeg endte opp
med er kanskje en mellomting mellom en
ATV og en motorsykkel, forklarer Geir.

Supermoto 690 som har fått et nytt frontparti
med to hjul.
– Vi valgte KTM fordi den har lav vekt og
relativt høy ytelse. Men vi skal ikke stikke
under en stol at vi også syntes KTM-syklene
var skikkelig kule, forteller Brudeli.

Han har i en årrekke jobbet som konsulent for
Kongsberg Automotive. Der har han arbeidet
med prosjekter tilknyttet bilindustrien. Dette
har han også gjort i periodene mens han
utviklet Brudeli 625L, og senere 645L (L-en
står for leaning).
Geir fikk tidlig designeren Atle Stubberud
med på laget. Det har tatt lang tid til å
utvikle konseptet. Prosessen startet i 2001,
men først i 2005 kunne selskapet vise fram
konseptsykkelen 625L. Dette skjedde på
EICMA-messa i Milano.
Etter et tidlig forsøk med en gammel moped
bestemte de seg for å bruke en Polaris
Trail Blazer ATV som utgangspunkt. Dette
ble den første offisielle prototypen. Denne
sykkelen skulle være plattform for å teste tiltfunksjonen og fotplatene. Det er nemlig fullt
mulig å stå som på en offroad-sykkel mens
man manøvrerer Brudelis tre-hjuling.
Etter hvert tok Brudeli Tech utgangspunkt i
sykler fra KTM. Brudeli 645L er bygget på en

Etter at sykkelen ble vist på EICMA i -05 fikk
Brudeli flere investorer, og i 07-08 hadde det
lille selskapet fire heltidsansatte. I 2008 ble
syklene typegodkjent og stilt ut på Intermot i
Tyskland samme høst. Selskapet produserte
tilsammen 12 sykler, men de ble relativt dyre.
Likevel så det ikke ut som det skulle være
vanskelig å selge de helt spesielle syklene.

Nesten konkurs
I 2010 var Brudeli Tech på vei til skifteretten,
men Geir er ikke mest kjent for å gi opp. Han
og kona lånte penger og kjøpte firmaet tilbake
fra investorene. Det lille firmaet ble reddet fra
konkurs i siste liten, og fortsatte reisen. Men
i 2012 møtte Brudeli Tech en ny hindring.
Nabobygget i Hokksund Næringspark
begynte å brenne. Da Geir omsider kom
fram til verkstedet var det umulig å ta seg inn
for å redde syklene. Brannen spredte seg til
verkstedet hvor tre av Geirs tre-hjulinger sto
oppbevart. Den ene ble fullstendig ødelagt.

– Se her! Dette er alt som er igjen av felgene
til den sykkelen som brant opp.
Geir viser fram noe som – med litt forklaring
- kan se ut som en halv motorsykkelfelg.
Den har rett og slett smeltet, og det er ikke
mye igjen. En av syklene som sto lengst
unna flammene står fremdeles i verkstedet,
som er sanert etter brannen. Sykkelen bærer
fremdeles preg av flammenes herjinger.
– Jeg har veldig lyst å sette i denne i stand
igjen. Ellers har jeg fortsatt to sykler igjen,
sier Geir.
Geir og hans medarbeidere hadde tro på at
det skulle gå an å produsere sykler for salg
i Norge bare produktet var spesielt nok. I
et intervju med Dagens Næringsliv i 2008
skriver avisen at sykkelen da kostet 248 000
ferdig registrert.
– Vi tror ikke denne modellen er noe for
førstegangskjøpere og retter oss i stedet
mot entusiastmarkedet. Jeg ser for meg at
den som ønsker å kjøpe en Brudeli har noen
kjøretøy i garasjen fra før av, sa Brudeli den
gang.

Kunne vært lettere
– For å være sikre på at syklene skulle
holde ble alt overdimensjonert. Vi måtte
bruke materialer og tykkelser vi visste ville
holde. Det er dyrt og krevende å drive med
materialtesting. Derfor ble syklene relativt
tunge og kunne blitt lettere med mer testing.
Brudeli 645L veier 238 kilo, men er likevel
lettere enn de tre-hjulingene det er naturlig å
sammenlikne med, sier Brudeli
Om sykkelen ble for dyr å produsere i
Norge, eller om tilbudet fra Yamaha ble for
fristende sier ikke gründeren noe om. Han er
tilbakeholden med hva han holder på med i
dag. Uten å røpe noe som helst forsikrer han
at han er i gang med et nytt prosjekt.
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Test: Indian Roadmaster

Amerikansk luksus
Jeg trykker på startknappen og motoren våkner til liv. Den store touch-skjermen på sju tommer viser alt jeg
behøver og litt til. Favorittmusikken gjaller ut av høyttalerne og jeg legger inn førstegir. Den amerikanske
luksussykkelen og jeg skal på langtur.
TEKST: MALIN WESTLING FOTO: JOACHIM SJÖSTRÖM

Jeg trodde aldri jeg skulle skrive at en
over 400 kilo tung sykkel skulle føles
«smidig». Men Indian Roadmaster er en
ekstremt smidig og lettkjørt motorsykkel,
tross størrelsen. Den utstråler noe spesielt.
Sykkelen, som ble lansert i 2017, bygger
på den ikoniske Roadmaster-modellen som
ble laget på 1940-tallet. Ved første øyekast
ser man store vesker, bredt styre og blanke
detaljer. Samtidig aner man at den har
ytelser og komfort for langturer. Den er bygd
for langkjøring og touring-eventyr.
Vi tok med Roadmasteren på en reise
tur-retur Tyskland, og denne gang har
amerikanerne bygget en luksussykkel du
sikkert kunne kjørt rundt jorden med flere
ganger. Så lenge det er asfalt. Motoren er en
18 MC-bladet nr. 1 - 2019

V-twin på 1811 kubikk og et dreiemoment
på 139 Nm. Motoren er smidig og sterk;
sykkelen er ikke den raskeste i startfeltet,
men er likevel pigg når du har behov for
krefter.
Den store amerikaneren er i tørsteste laget.
Forbruket ligger et sted mellom 0,65 og 0,79
liter per mil. Bremsene er helt ok, men kunne
godt ha bitt mer fra seg. Det er mye sykkel
som skal bremses ned. Et par ganger hadde
jeg behov for å bråbremse, og da var jeg
glad jeg holdt god avstand forover.

Perfekt lyd
En annen sak som overrasker er
stereoanlegget. Det er lett å klikke seg fram
mellom de ulike radiokanalene, eller Spotify -

om man foretrekker det. Lyden som kommer
ut av de store høyttalerne er fantastisk. Jeg
elsker å spille favorittmusikken min så høyt jeg
kan, og denne turen er intet unntak. Uansett
om jeg velger hardrock eller rolige pop-låter
er lyden fantastisk. Jeg lover at du kommer
til å sette pris på å spille favorittmusikken din
på full guffe. Om ikke annet kan du spørre de
rundt om hva de synes. Ved flere tilfeller tror
jeg forbipasserende trodde lyden kom fra
en cabriolet med et kraftig anlegg. Anlegget
skurrer aldri, og det blir aldri dårlig lyd.

inn på vegskulderen. I samme
Vi har med noen andre sykler
«I samme sekund som jeg ser
sekund som jeg ser ryggen på
også på denne turen. Vi bytter
kollegaen min kommer jeg på
av og til. Nøkkelen til Indian kan
ryggen på kollegaen min kommer jeg på
at vesken med nøkkelen ligger
du ha i lommen, mens du starter
at vesken min ligger i hans sideveske.»
i hans sideveske.
sykkelen med et tastetrykk.
Bare husk hvilken lomme du har
Der måtte jeg stå i regnet og vente
nøkkelen i. Det gjorde nemlig ikke
på at de andre skulle komme tilbake. Er
jeg. Systemet virker upåklagelig, men etter
sideveske på en annen sykkel. Dumt, ja, jeg
man like klønete som meg er det bra hvis
en stopp i regnvær la jeg fra meg vesken
vet. Da vi skulle kjøre videre kom jeg bare 20
man husker at motorsykkelen kan startes
min, der jeg oppbevarte nøkkelen, i en
meter før motoren døde, og jeg måtte rulle
ved hjelp av en sikkerhetskode. Denne
programmeres i forkant via tenningen.

Komforten

Passasjeren sitter kongelig. Sadelen er både
pen og behagelig. Selvsagt har den varme som
justeres med to trinn.

I fronten ser vi LED-lamper til både nær og
fjernlys. Vindskjermen justeres elektronisk.

Med vesker som rommer 140 liter får du med
det meste du behøver. Veskene er selvfølgelig
vanntette og kan låses.

Den store touch-skjermen inneholder alt fra
GPS til radio og informasjon om MC-en.
Stereoanlegget får høyeste karakter.

Det er ingen tvil om at dette er en stor
luksussykkel. Den veier 442 kilo fulltanket.
Legg til ytterligere 100 kilo om du har
med oppakning og passasjer. Under
kjøring merkes ikke vekten i det hele
tatt. Sittehøyden er ikke på mer enn 673
millimeter, og det var ikke noe problem å
nå ned til bakken. Førermiljøet er svært
behagelig selv om styret er veldig bredt. På

Med enkel betjening kan du blant annet justere
varmen i håndtakene og sadelen i flere steg
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Test: Indian Roadmaster
så store sykler kan det ellers være litt langt
fram til styret. Motorsykkelens frontkåpe er
stor og har trinnløs justerbar vindskjerm. Du
holder bare inne en knapp til du har ønsket
høyde. Jeg opplevde ingen turbulens eller
ubehagelig vindpress, ikke engang da vi
kjørte over broer der vinden ellers ville tatt
tak i sykkelen.
Mye av utstyret du finner på Roadmasteren
er standard, f eks cruisekontroll. Gå inn på
produsentens hjemmeside for å se alt utstyr
som er standard. Det er overaskende mye.
Det er tross alt en luksussykkel!
Sadelen er i ekte skinn med fine detaljer. Den
er svært behagelig. Passasjeren sitter på en
trone og burde ikke han noe å klage over. Er
det kaldt kan fører og passasjer nyte varme
fra sadelen. Innstillingene på varmen har
separate kontroller, og du kan velge mellom
lav eller høy varme. Til og med passasjerens
fotplater er justerbare.
Sykkelen har god plass til oppakningen. Her
kan du få med deg det meste. Sideveskene
og den store toppboksen er på tilsammen
140 liter. Veskene er selvfølgelig vanntette og
kan låses med sykkelens nøkkel. Du trenger
heller ikke å fryse på hendene. Varmen i
håndtakene kan justeres med ti trinn.
Det er fine veier nesten hele tiden på vår ferd
til nordre del av Tyskland. Likevel er det noen
hull i veien av og til, men sykkelen kjennes
stabil og sikker hele tiden.

Høyoppløslig touch-skjerm
På den høyoppløslige skjermen kan du
trykke, zoome og klikke deg rundt. Selv
med hanskene på. Skjermen har flere
visningsmodi å velge mellom. Du kan blant
annet få fram elektronisk hastighetsmåler,
turteller og tankmåler, to trip-tellere som viser
strekning og tid, drivstofforbruk, temperatur
og gir-indikator. Du kan også se om motoren
har det bra med indikasjon på motoroljens
levetid målt i prosent, og om det er lavt oljeeller dekktrykk.
Slik kan vi holde på nesten så lenge vi
vil. Du kan finne uendelig mengder med
informasjon via skjermen om du vil. Tross
all informasjonen oppleves det oversiktlig.
Designet er fint og informasjonen lett å lese.
Roadmasteren er Indians flaggskip med
luksus og komfort uten sidestykke.
Kjøreopplevelsen overrasket meg enormt.
Sykkelen er lettkjørt, smidig og tar svingene
perfekt. Dette er helt klart en sykkel du kan
oppdage verden med.
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Teknisk om Indian Roadmaster
Motor
Max effekt
Drivstoffsystem
Antall gir
Kraftoverføring
Fjæring foran
Fjæring bak
Bremser foran
Bremser bak
Dekk foran
Dekk bak
Akselavstand
Tankvolum
Vekt (tørr)
Setehøyde
Farge
Hjemmsisde
Forbruk
Pris
Garanti
Utslipp
Pluss
Minus

V.Twin, 1881cc, olje/luftavkjølt
51,3 kW (68,9hk) v/3000 o/min.
Elektronisk innsprøytning
6
Kjede
Teleskop, ikke justerbar
Enkeltdemper med luftassistert
forspenning
Skiver 300 mm, to stempler og ABS
Skive 300 mm. med fire stempler og
ABS
130/90-16
180/60-16
1668 mm.
20,8 liter
408 kg.
673 mm.
Svart, vinrød, grå, grønn, svart/hvit
www.indianmotorcycle.no
0.79 (målt)
Fra 439.500
5 år
185g/km
Lettkjørt, touch-skjerm,
stereoanlegg
Tung, forbruk, Bremsene

MAKNSUS1T0AP%
BO

EN MER RETTFERDIG
FORSIKRING
Nå får du maks ti prosent nedrykk i bonus hvis
du får en skade på bilen eller motorsykkelen.

Vil du vite mer om den nye bonusordningen og
fordeler som medlem av NMCU?

GÅ INN PÅ IF.NO ELLER RING OSS PÅ 21 49 24 00

70810_3 INHOUSE NO

I samarbeid med
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I garasjen til Andreas Schytte-Larsen

Begynte å kjøre
som 12-åring
I garasjen til Andreas
Schytte-Larsen finner du
mange motorsykler,
men ingen som er yngre
enn 60 år.
TEKST & FOTO: ROLF W. MARTHINSEN

– Jeg vet ikke hva du kan få ut av
dette. Det er jo ikke akkurat sesong
og jeg har stablet og dekket
over de fleste syklene, sier
Andreas Schytte-Larsen i
det han åpner garasjedøra.
Vi befinner oss i Horten
hvor Andreas kanskje mest
er kjent for å ha vært med å
restaurere gamle brannbiler.
Vi løfter litt på noen trekk og vel
inne i garasjen finner vi en rekke
gamle skatter. Flest amerikanere
av merkene Indian og Harley-Davidson.
De fleste starter og går, men tre er under
restaurering.
Andreas har lang erfaring med restaurering.
I tillegg til gamle motorsykler har han skrudd
på gamle biler og brannbiler.
– Jeg er pensjonist og må jo ha noe å gjøre.
Jeg kjører litt, men det er nok skruingen
jeg synes er mest morsom. Jeg bruker
Tempoen, og hvis jeg skal handle noe bruker
jeg Harleyen med sidevogn. Det er utrolig
hva en slik sidevogn rommer.

Begynte tidlig
Andreas begynte å kjøre motorsykkel
allerede som 12-åring. Hans far kjøpte en
1956-modell Tempo CZ i 1958.
– Fatter var nok dårligere på den tiden enn
jeg fikk med meg. Han hadde vondt i det ene
benet, og i starten ba han meg om å starte
sykkelen slik at han kunne kjøre. Etterhvert
fikk jeg kjøre, mens han satt bakpå. Han
var glad i å sove middag og etterhvert trillet
jeg sykkelen ned i gata mens han sov. Han
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Andreas lurer på om han skal låne ut denne Harleyen med meier til Norsk kjøretøymuseum.

visste det nok, men sa ikke noe om at jeg
kjørte. Det var jo heller ikke så mye trafikk på
den tiden, forsikrer Andreas.
Han fikk førerkortet på 16 års-dagen og etter
å ha kjørt lovlig en stund kjøpte Andreas en
57-modell Ariel 650. Den ble oppbevart på
en låve frem til 18-årsdagen, men Andreas
greide ikke å dy seg. Selv om han ikke
hadde førerkort for stor sykkel ble det noen
turer, og noen velt, innrømmer entusiasten.
Etterhvert ble CZen pakket bort, og Arielen
tatt i bruk. Med førerkortet for stor sykkel i
hånden ble det mange turer på 650-en før
den ble solgt.

Nostalgi
– For en del år siden oppdaget sønnen min
at det sto en gammel Tempo i vedskjulet
til farmor. Sykkelen han fant var den gamle
CZ-en fatter en gang kjøpte. Dette var på
den tiden sønnen min skulle begynne å
kjøre. Så vi måtte vi jo grave den fram.
– Midt på 50-tallet greide ikke Øglænd å

skaffe nok Sachs- eller Villiers-motorer. I
1956 eksperimenterte fabrikken med de
tsjekkiske CZ-motorene. Det ble laget cirka
1200 150-kubikkere og fem 125-kubikkere.
Dette er en 125, sier Andreas.
Etter at den første sykkelen var restaurert
måtte Andreas også skaffe seg Ariel 650 (57mod) lik den han kjørte på i ungdomsårene.

Amerikanere
I garasjen til Andreas kommer det stadig
sykler inn, men det er sjeldent noen
forsvinner ut. Hvilket vil si at det begynner å
bli trang om plassen.
– Den her lurer jeg på om kanskje skal
få plass på det nye kjøretøy-museet i
Lillehammer
Sykkelen Andreas viser oss er en 1922modell Harley Davidson. Det spesielle med
denne sykkelen er at den er utstyrt med
meier som passer inn i sledesporene slik at
den skal kunne kjøres om vinteren.
– Jeg får ikke brukt alle syklene, så kanskje

Sykkel nummer to ble en Ariel 650,
1957-motell.

Det var med denne sykkelen Andreas Schytte-Larsen begynte å kjøre som 12-åring.

Skjermede plugghetter var ikke dagligdags
i 1913.

andre kan få gleden av å se den utstilt? Jeg
har jo en til med sidevogn.
Andreas har vanskelig for å kvitte seg med
ting, men han bytter gjerne deler.
– Jeg har hatt en rekke gamle biler også.
En gang byttet jeg en gammel Buick, med
en stor rekke-åtter, mot en motorsykkel og
diverse deler. Jeg har fremdeles noen Buickdeler som jeg gjerne bytter i MC-deler.
Han forteller at det stadig blir vanskeligere å
få tak i originaldeler, selv på internett.
– I tillegg er det blitt veldig dyrt.

Amerikanske indianere
Den eldste sykkelen i samlingen er en Indian
1913-modell. En en-sylindret 500 kubikker
uten girkasse, men med slureclutch. Ved
siden av står en 1914-modell av samme
merke, men med dobbelt så mange kubikk.
Jo lengre inn i garasjen vi kommer, jo flere
sykler finner vi. Da jeg trodde vi var kommet
helt inn vinker Andreas på meg. Det finnes
jaggu enda et rom i denne garasjen. Lengst
inne finner vi en 1916-modell ramme som
står på bukker. Den er plukket helt fra
hverandre, men vi tviler ikke på at denne
snart står parkert ved siden av de to eldste.
Vi går litt tilbake igjen.
– Dette er en 37-modell på 1200 kubikk.
Andreas letter litt på et trekk, og under finner
vi en blå indianer med stor tank og en diger
frontlykt.
– Den er skikkelig sprek og artig å kjøre, men
den er fryktelig tung. Jeg tror den veier over
300 kilo.
I samlingen finner vi også en 41-modell og

Inne i det aller helligste. En indianer til begynner å ta form.

en 48-modell som også står på bukker.
– Det der er forstillingen til en Rudge, men
den har jeg ikke fått gjort så mye med ennå.
Andreas peker må noen hvit-lakkerte rør.
Hvis du ikke har hørt om dette merket før
kan Andreas kan fortelle at sykkelen egentlig
heter Rudge Whitworth og ble produsert i
England i årene 1911 til 1946.
– Det er en 350 med en svært spesiell motor.
Problemet med denne er at jeg sliter med å
få demontert motoren. Vi får se om jeg noen
gang greier det.
Undertegnede tar en nærmere titt på den
gamle Tempoen, men blir plutselig avbrutt.
– Den starter også.
Nærmest som en liten ivrig guttunge tar
Andreas tak i sykkelen, og etter noen tråkk på

kick-en fylles det lille lokalet med lyd og lukt
fra en ordentlig totakter. Jeg kommer heller
ikke ut av garasjen før Andreas har fått fyret
sykkelen han kaller for «viserguttsykkelen».
Han mener da Harelyen fra 1921 med
sidevogn. Startprosedyren er omfattende og
denne gang fylles rommet av vesentlig mer
lyd, og ikke minst lukt. Etter en stund ligger
røyken så tjukk at det er på tide å takke for
seg.
Selv om mye av innholdet i garasjen til
Andreas var konservert og pakket bort ble
det en spennende MC-prat, og vi har en
avtale om å komme igjen til våren, og da
med videokamera.
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Reise

1250 tornanti
I forrige nummer av MC-bladet
kunne du lese om en Alpe-tur
der syklene ble fraktet ned på
henger. I dette nummeret følger
vi opp med en beskrivelse av
den «klassiske» varianten, der
syklene kjøres ned på egne hjul
TEKST & FOTO: NILS ORMVOLD

Nils, Arne, Geir Ivar, Stein, Lars og Trine på Edelweisspitze med Grossglockner i bakgrunnen

I juni 2018 står 6 medlemmer fra Lillehammer
motorsykkelklubb på kaia i Oslo, klare for
fjorten dager med kvalitetstid.
Planleggingen av turen til Alpene og
Moseldalen begynte for et år siden.
Etter ferjetur til Kiel, og to dager med
transport gjennom østre del av Tyskland, er
vi kommet til Zell am See i Østerrike, hvor
alpeeventyret starter.
Det er meldt overskyet og regn ut på
dagen, så vi starter tidlig for å få med
oss Grossglockner mens vi har godvær.
Vegen er en av få bomveger i Alpene og
vi betaler 26 Euro pr. MC. Første stopp er
på Edelweisspitze. Fantastisk utsikt til alle
kanter og mot Grossglockner, Østerrikes
høyeste fjell (3798 moh). Vi passerer Hochtor,
vegens høyeste punkt (2505 moh) før kaffe
og apfelstrudel inntas på Kaiser Franz Josefs
höhe.
Da vi passerer Lienz kommer regnet, som
følger oss resten av dagen. Neste pass er
Staller Sattel, der veien ned på Italia-siden er
så smal at den er lysregulert.
Vi kjører ned dalen, over Furkel-passet og
opp til Corvara (1568 moh), vår base de
neste fire dagene. Dolomittene kom på
Unescos verdensarvliste i 2009. Området
kjennetegnes av frodige daler og fantastiske
fjell, mange av dem over 3000 meter. Og,
ikke minst: fantastiske MC-veger. Skiheiser
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Båttur på Mosel

og gondoler overalt viser hvor populært
området er også om vinteren.
De daglige rundturene på 20 – 30 mil fører
oss over 19 pass; det beste Dolomittene kan
by på. Den første dagen er våt og tåkete,
men så kommer finværet som vi får beholde
resten av turen. Det er dessverre ikke plass
til å beskrive alle opplevelser, men vi vil
fremheve Giau-passet og de fire passene på
Sella-runden som kanskje de fineste. Seiser
Alm, et fantastisk område flere av skijentene
våre bruker til sommertrening, må også
nevnes. Og vi er så heldige å oppleve at
solnedgangen på Sella-passet farger fjellet
til gul-orange.
Etter fine dager i Dolomittene går turen

vestover. Vi tar lokalvegen opp til Vipiteno
og over Jaufen-pass. Her er det mange
utålmodige motorsyklister, heldigvis den
eneste strekningen hvor vi opplevde dårlig
kjørekultur.
Videre vestover er det store fruktdyrkingsområder nærmest hvor vi enn ser. Vegen
opp til Stelvio-passet er stengt i dag. Etter en
lunsj under et skyggefullt tre kjører vi derfor
til Stelvio via Val Müstair og Umbrail-passet.
Stelvio er høyeste pass på turen med 2758
moh. Vi kjører nedover i retning Bormio, tar
vestover mot Livigno og ender dagen i Silvaplana, hvor vi skal være i to netter. Vi blir
tatt imot av en meget gjestmild hotellvert,
som håndhilser på oss alle.

Fra Gardenapasset ned mot Corvara

Neste dag starter langs de flotte sjøene
vestover mot Maloja-passet. Vi kjører
nedover dalen til Chiavenna, hvor vi tar
nordover mot Splügen-passet. Det er utrolig
at man kan bygge vei i det stupbratte fjellet
på sørsiden av passet. Hvor ellers kan man
ta bilder rett ned i hodet på de som kommer
noen svinger lenger nede i veien? På veg
opp mot Albula-passet krysser jernbanen
flere steder vår vei på flotte steinhvelvbruer.
Vi stopper i St. Moritz for en kaffekopp
ved sjøen og er så tilbake i Silvaplana.
Restauranten på hotellet vårt er stengt og
vi blir anbefalt et annet spisested. Laber
stemning da vi får regningen og oppdager at
vi må betale 210 kr for de tre vannflaskene
kelneren serverte oss da vi kom.

Vi tar en MC-fri dag i strålende vær i
Bernkastel-Kues. Fra hotellet oppe i åssiden
går vi gjennom vinmarker med små druer
som om noen måneder skal bli til Rieslingvin. Dagen bruker vi til å rusle i den gamle
bebyggelsen, båttur på Mosel med utsikt til
alle vinmarkene langs elva, vinsmaking og en
tur med en gammel Mercedes-buss opp til
Landshut-borgen.
Nå er det tid for å tenke på hjemreisen.
Etter en lang transportetappe, med to timer
i stillestående kø forbi Bremen, overnatter
vi noen mil sør for Kiel. Så gjenstår kun det

obligatoriske besøket hos Louis i Kiel før vi
tar ferja tilbake til Oslo.
Her passer det med en forklaring
på overskriften: Trine har talt antall
«tornanti», italiensk for hårnålssvinger med
retningsendring over 150 grader. Det har blitt
1250 av dem, fordelt på 35 pass.
Alpene er en eneste stor godtebutikk for
motorsyklister, så tankene har allerede
begynt å spinne rundt neste tur. De
interesserte finner flere bilder fra turen på
www.lillehammer.mc.no.

Dagene i Alpene er over for denne gang.
Vi kjører Julier-passet og tar lunsj i Vaduz,
hovedstaden i Lichtenstein. De snaut 40 000
innbyggerne kan boltre seg på et areal ca.
en tredel av Lillehammer kommune. Vi koser
oss med kaffe og is ved Rhinens bredd i
Schaffhausen før dagen avsluttes ovenfor
Furtwangen, med god mat og drikke på
terrassen på Berggasthof Brend.
Før frokost neste dag spaserer vi en
halvtimes tur bort til Donaus kilde. Her
starter Europas nest lengste elv sin 2850 km
lange ferd mot Svartehavet. Etter å ha kjørt
småveier nordover i Schwarzwald blir det
transportetappe opp til Moseldalen.

Sørsiden av Splügenpasset
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OPPLEV DRØMMETURENE

PÅ MOTORSYKKEL
W O R L DW I DE A DV E NT U R E S

HUSK!
NMCU MEDLEMSRABATT
HOS JOYRIDES TOURS
Gjelder sesongene
2018 og 2019

Morsomme attraksjoner

Spennende naturperler

På tide å realisere en drøm?
Hvem har vel ikke drømt om å suse langs
landeveien i en åpen cabriolet eller på en
buldrende motorsykkel? JoyRides tilbyr :

Stort utvalg av guidede turer på MC
Turpakke som inkluderer kjøretøy og hotell
Sertifiserte, profesjonelle og erfarne guider
Turer i USA, Oceania, Asia og Sør Amerika
Morsomme og spennende attraksjoner
Kr. 2.000 i medlemsrabatt

www.joyridestours.com
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Tel: 41 66 10 10

E-post: info@joyridestours.com

Turforslag

Svingete landevei «ohne Ende»
AV ODD TERJE DØVIK

Da tyske «Motorrad» for noen år siden laget en reportasje fra
Hochsauerland kalte de området «Nordens Toskana»; ikke det
«Norden» vi tenker på, men snarere hele Europa nord for Alpene.
Og det er en treffende sammenligning.

Hochsauerland og Toskana har mye til felles:
Bølgende åser og høydedrag, frodige åkrer
omrammet av tett skog, landsbyer med få
kilometers mellomrom og et utall av svingete
og velholdte veier som binder det hele
sammen.
Hochsauerland ligger i delstaten NordrheinWestfalen, midtveis mellom Kassel og
Düsseldorf, en dagsreise fra Kiel, eventuelt to
fra Hirtshals. Gjør du som oss ber du GPSen
unngå alt som heter Autobahn, og nyter i
stedet turen langs danske Marguerit-veier
og tyske Bundestrasser. Særlig det siste
er etter vårt skjønn grovt undervurdert. Her
kan du glemme østeuropeiske trailere, køer,
veiarbeid og hissige bilister – og alt det andre
som gjør Autobahn til en særdeles traurig
opplevelse. B-veiene er til sammenligning en
ren fornøyelse. Det går riktignok litt mer tid,

men so what? Man er jo på tur!
Hochsauerland er kompakt nok til at man
utmerket godt kan finne seg et hyggelig
overnattingssted, og bruke det som
utgangspunkt for dagsturer i alle retninger.
Velger man den løsningen er byer som
Winterberg (13000 innb) og Schmallenberg
(25000 innb) midt i blinken. Selv bodde vi
tre-fire dager i den lille landsbyen Medebach
(7800 innb), som var akkurat så liten at den
bare hadde den ene, obligatoriske «kneipen»
der man kunne få seg et måltid mat etter
endt kjøredag. Maten var god, den (som
vanlig i Tyskland), men det kan jo være kjekt
å ha litt flere spisesteder å velge mellom for
et lengre opphold.
Det går veier på kryss og tvers gjennom
hele regionen. Et «must» når man først er
i området er den såkalte «Hochsauerland

Höhenstrasse», som er en 10-mils rundtur
opp og ned og gjennom hele området. Turen
er så morsom fra et motorsykkelperspektiv
at man gjerne kan kjøre den flere ganger,
eventuelt én gang hver vei (med og mot
klokka). Med de obligatoriske foto-stoppene,
og en schnitzel-lunsj på et av de mange
gasthausene bruker man glatt hele dagen!
Et annet populært stoppested er Waldeck,
en gammel borg høyt oppe over Edersee
(som også ble omtalt i MC-bladet nr 4/18).
Veien rundt Edersee er også morsom, men
her er dessverre bobil-faktoren litt for høy,
særlig midt på dagen. Bortsett fra det var
bil- og busstrafikken nesten fraværende,
selv midt i ferietiden. Men det var mange
MC-er å se, noe som bekrefter påstanden
om at dette er et av nord-Tysklands virkelige
MC-eldoradoer!

Nyttige linker:
www.winterberg.de:
Et ypperlig sted å starte planleggingen.
www.bikers-world-sauerland.de/willkommen:
Turforslag, «Biker-hoteller», treffkalender.
www.hochsauerland-hoehenstrasse.de/:
Hjemmesiden for rundturen gjennom Sauerland.
En motorskkel-spesifikk beskrivelse av den samme
runden finner man her:
www.dreamango.com/de/tour/motorrad/
hochsauerland-hoehenstrasse/7889905/
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Selg din MC på
Her kan du
selge MCen
din og kun
betale 29,for annonsen!
Norges nye
markedsplass for
kjøp og salg av MC!
Et samarbeid
mellom MC-avisa og
123mc.dk, Danmarks
største aktør innen
kjøp og salg av
motorsykler.

mcavisa.no

