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LEDER
Formann Jens Hovind

Vær hilset kjære Triumph entusiaster.

I dag skriver vi 6 Mai og det er første dagen på meget lenge hvor 
det regner og er surt vær. Årets sesong har startet rekord tidlig 
for de fleste av oss, og det med temperaturer som vi har etter-
lengtet midtsommer andre år. 

 Selv har jeg vært med på Sicilia tur, Teddy 
run og flere fine turer i nærområdet alt. 
Eneste man må ha i bakhodet så tidelig i 
sesongen her på berget er tælahiv og grus 
fra vinterens strøing. Kan være en frisk  
opplevelse på antikke dempere og bremser. 

I år blir Britannia Rally arrangert av BB 20/50 
i Jessheim området på plassen til en annen 
lokal MC klubb. Her er det lagt til rette for 
MC treff og det er godt med plasser både ute 
og under tak. Det blir servering som vanlig,  
godt med mat og drikke, og vi satser på godt 
vær, mange fremmøtte og god stemning. 
 
Til denne utgaven av BS har det skjedd noe 
helt uvanelig. Helt uten trusler og masing fra 
redaktøren har medlemmer sendt inn flotte 
reportasjer med bilder av turer og bygge-
prosjekter. 
 
 
 Dette er med på å gjøre Bladsøker`n til ei 
blekke som vi kan være stolte av. Bladet blir 
mye bedre enn hvis noen få skal fremskaffe 
det meste av stoffet, så atter en gang.  
Ta med kamera i sommer, skriv ned noen 
ord og send dette inn til redaksjonen så kan 
vi glede oss til å lese om sommerens flotte 
turer til kalde høstdager.
 

I den siste tiden har jeg fungert som for-
mann, redaktør og webmaster og dette er 
verken bra for klubben eller undertegnede. 
Vi trenger desperat en webmaster som kan 
noe om web og kan lage oppdaterer og 
vedlikeholde siden vår. Hvis noen kan tenke 
seg å ta på seg en slik jobb ikke nøl med å 
ta kontakt med styre.  
 
Kom dere ut på veien i sommer, stram opp 
wiren og la vinden ruske i det lange lyse 
håret 

 

In Triumph we trust
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Løpsinnbydelse til Classic TT 2014.  
 
Arrangør:  Classic Racing Club, Norway 
Dato:  13-14-15 Juni 
Sted:  Norsk trafikksenter, Vålerbanen, Braskereidfoss, Norge 
 
Løpstype:       Nordic Classic Racing Cup,  MC-Avisa Norsk Classic Cup, 
                        Ipone Supermono Cup,   Åpen N-cup Junior,   Åpen kl.Nasjonal 
 
Klasser: Pre`47,  Classic 50,  Classic175,  Classic250,  Classic350,  Classic500,  

Classic750,  Classic-MCS A+B+C+D,  Forgotten Era<250,  Forgotten 
Era>250,  Formula 80-87 F1 og F2,  Supermono,  Classic Superbike 88-98, 
Junior Standard,  Nasjonal,  250 GP og  RDLC 
Klasser med få deltagere vil bli slått sammen i felles heat.  

 
Lisenstyper:  Alle Classic klasser: Nasjonal / Nordisk A, B eller Classic Lisens.  
  Junior og klasse Nasjonal: Nasjonal A/B-lisens.  
 
Program:  

Innsjekk fra fredag Kl. 09:00  
Fredag 12:00-16:00  Åpen fri trening        Nok. 500,-  Jr.Nok 300,-  

 Fredag 16:00-19:00  Klasseinndelt trening  Inkl. i startavgift 
Lørdag    Tidstrening og Løp 

  Søndag   Fri trening og Løp 
 
Påmeldingsgebyrer er inklusive trening fra 16:00 – 19:00 Fredag: 
   Junior   Nok.  800,-  uten serieavgift Nok 1100,-  
  Nasjonal            Nok. 2100,- uten serieavgift Nok 2700,- 
  Alle andre løpsklasser, Nok. 1900,-      
  Ekstra klasse,   Nok.  500,- 
  Etteranmeldte,  Nok.  500,- 
  Transponderleie                    Nok. 1000,- 
Strøm er inkl, i startavgiften. Førere med ungdomslisens betaler 50% av startavgiften                                                                                           
Påmeldingsgebyrer betales kontant i sekreteriatet ved innmelding. 
  
Premieutdeling etter løps-slutt Lørdag og Søndag til de 3 beste i hver klasse, unntatt     
alle i Junior og de 5 beste i Nasjonal. 
 
Bindende påmelding kun på NMFs eller annet Nordisk Forbunds offisielle skjema 
sendes til: Classic Racing Club 
  Postboks 20 

2322 RIDABU.   E-post: post@crc.no 
 
Seneste Påmeldingsfrist er Fredag 30 Mai. 2014. Se også  www.crc.no 
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NOURISH  
LEVER VIDERE I NY REGI

 
Bakgrunnen var at brødrene Don 
og Derek Rickman tok initiativet til 
dette prosjektet. Dette for å forsøke 
å skape en seriøs racer basert på 
deres flotte chassin, og prøve å få 
gatesykkel markedet interessert 
i rickmannchassin med trimmede 
Triumph motorer. Rickman var de 
første som serieproduserte motor-
sykler med skivebremser.
Bolt on på en T 140 regner man  
en effektøkning på 6-8 hk direkte. 
Hvis det i tilegg tilpasses eksos 
anlegg, forgassere, kammer osv så 
snakker vi om en betraktelig større 
effektøking.
 
Rickmann/Weslake toppene var de første som tok i bruk moderne kompakte forbrennings 
kammer.
Etter at Weslake mistet interessen tok Dave Nousish med seg hele produksjonen hjem 
til sitt lille verksted i Langham. Han har siden da stått for produksjonen og service til sine 
fantastiske produdukter. Hans lille verksted som ser ut som klippet rett ut fra 60 tallet har 
blitt dokumentert av flere kjente MC magasiner. 
I den siste tiden har det gått rykter i markedet at Dave, som nå har passert 80 år, skulle 
legge ned verkstedet, og i desember i fjor var det kroken på døra for Dave`s mangeårige 
verksted. 
I et intervjue forteller Dave at nå kan han endelig få tid til å restaurere  og skru på sine 
egne race maskiner.
Gudskjelov ender ikke denne historien for alle NRE entusiaster her. Hele virksomheten blir 
overtatt og drives videre av Chris Bushell i Kent og produktene kan nå også sjekkes ut på 
hjemmesiden til Nourish Engineering Limited.

Alle som noen gang har vært innom den edle kunsten å trimme 
classic Triumph har på et tidspunkt hørt om Dave Nourish. Dave 
er mannen som tok over Weslakes produksjon av de legendar-
iske Rickman satsene, og den komplette 2 sylinder racemotoren. 
Vi snakker her om de flotte fire ventil satsene som var bolt on på 
både pre unit og unit motorene.
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Adresse :
Nourish Engineering Ltd
Newtyre Hurst Farm, Chiddingstone Hoath, Kent
TN8 7DA
info@nourishengineering .co.uk
www.nourishengineering.co.uk
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TEDDY RUN  
2014-04-29

I år var vi 4 stykker fra Jessheim som bestemte oss for å være med for første gang, og rundt 
kl 10 var vi fremme på Teddys for påmelding til turen. 
 
Påmeldinga dekker kaffe på turen, grillmat og en øl på kvelden. Etter en stund var vi ca 20 
sykler av diverse årgang og merker som var klar for turen, og spennet varierte mellom nyere 
japs, via Vespa 200 ccm, 5 stk Triumph fra rimelig nytt til Trophy 65 flere Harley hvor den 
eldste og mest imponerende var Trygve sin Vintage stivramme Panhead med Springer, S&S  
motor, STD topper, suiside cluch , jockey shift og bakskjerm.. not! (jeg liker gamle Harley 
også)

Teddy run blir arrangeres av Teddy SoftBar som ligger i Brugata 
Oslo og er et uhøytidelig run som starter på puben i Brugata, vi-
dere en kjøretur rundt Oslo, leker/moro i Kampen parken for så å 
avsluttes i bakgården på Teddys pub med grilling og øl.

Tekst og foto: Jens Hovind

Før avreise  fra Teddy`s
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Været var til slutten av april å være helt fantastisk og stillongsen forsvant i bakgården før 
start. Turen gikk ut av Oslo og til Statoil på Mosse veien hvor det var tanking og oppsamling 
etter diverse rød lys ut av byen.  
Kort stopp og road captain klar til avgang. Alle på med hjelm, tråkker/trykker i gang dyret, 
men noe skjedde bakover i rekken, febrilsk tråkking og etter hvert dytting.   
Vente lenge med motor i gang, så stoppe, av med hjelmen, varmt som faen, så plutselig 
avreise, på med hjelm, tråkke i gang, yes, Trophy`n stara lett nå også, ut på veien og flatt 
jern.   

Noen som kjenner seg igjen i å kjøre mange vintage sykler sammen? Vel det er bare sånn 
det skal være. Turen gikk videre til Tusenfryd , gamle veien over Nesset , videre til Drøbak 

Truxton by the sea
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tunellen og vips så var vi på Hurum landet. Fortsatt fantastisk vær 
da vi kjører langs fjorden utover og ved Filtvet brygge var det 
kaffe stopp. Han som ble stående igjen på Mosseveien hadde 
fått start og dukket opp.   
 
Vespa`n måtte stramme bakhjulet da den logra som ei kåt 
hara bikkje i svinga og resten slappet av i godværet.
On the road again. Rundt tuppen av Hurumlandet, innover 
Drammens fjorden og hele tiden på fine sykkel veier. 

Gamle veien oppover Lier bakka til Asker og så E18 innover mot Oslo 
hvor vi endte opp i Kampen parken. Fra Filtvet hadde jeg kjent at effekten var borte på 

lavt turtall og av erfaring vet jeg at åpninga på stiftene begynte å bli trang. Siste lyskryssa 
før Kampen måtte jeg holde 4000 runder på motoren for ikke å stoppe og det var en 
meget varm Trophy som entret parken, men etter avkjøling og stiftejustering var den klar 
for leker/ferdighetskjøring.

I Kampen parken(hvor det bor 2 homofile ekorn, ble jeg fortalt) hadde pit jentene  
laget i stand til ferdighets kjøring og leker. Kjegle kjøring, planke, hopp start/stopp på tid, 
smultring spising i forbifarta og åpen konkurranse hvor det var om å gjøre å imponer pit 
jentene, som var dommere.  Vi fikk. bla se ferdighetskjøring med sportster , blindekjøring 

med Rocket III, en dommer omvendt på tanken med munn til munn kjøring 
og forsøk på kortbane race som avsluttes med scotch sang !!

Etter denne seansen sa undertegnede og Jansen takk for seg mens 
T.K og Lars ble med til feiring i bakgården. 
 
 
 

 

“Vespa`n måtte stramme bakhjulet da 
den logra som ei kåt hara 
bikkje i svinga og resten slappet av  i godværet.”

“I Kampen parken  
(hvor det bor  

2 homofile ekorn,  

ble jeg fortalt).”
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Senere på kvelden fikk jeg følgende text-melding fra T.K. 
”To premier til BB 20/50 på Teddy run i dag. Årets Teddy 
ble Jens og Årets konge på motorsykkel ble T.K.” så noe 
hadde vi tydeligvis gjort som imponerte dommerne.

En kjempefin dag med motorsykkel i sentrum, og neste år 
setter vi nok jernet i bakgården og blir med på festen om 
kvelden.

Hilsen JessheimJens

ÅRETS TEDDY 
& ÅRETS KONGE!

Westfjord
Britbike
Rally

Classic Bike Owners Club
Pb 2392, 5824 Solheimsviken.
Øystein Hoff, mob. 41 41 32 81
bakermas@online.no

Classic Bike Owners Club inviterer
fredag 13. – søndag 15. juni 2014

til det 31. Westfjord Britbike Rally!

Vi kan i år invitere alle engelsk-kjørende til «Eidfjord-treffet» for 31. gang. 
Årets høydepunkt for Britbike-interesserte finner sted ved Finnesteinflåten 
Camping i Øvre Eidfjord, like ved Riksvei 7 (3 timer fra Bergen). 
Vi arrangerer som vanlig en fellestur, og har premieutdeling lørdag. Treffet 
beholder imaget, med lavt offisielt aktivitets- og ambisjonsnivå … 

Drikke og mat, både frokost og middag, kan kjøpes på 
stedet. Treffavgiften er kr 200,– pr. deltakgende 
motorsykkel, inkl. campingavgift. 
Kun engelskproduserte motor-
sykler vil få adgang til treff-
plassen! Ta med det minste 
teltet du har, og gjør plass til 
andre. Når plassen er full, så er 
det fullt! 

1984–2014
Full fart i 30-sonen!

«Eidfjordtreffet»
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NEW ZEALAND 
2014

Min samboer Anne Kari og jeg reiste på en 
litt over 4 ukers tur til NZ i februar. Det er 
midt-sommer “down under” når det er midt-
vinter her, så det passer jo bra.Dette var den 
3.turen til Nordøya, for har man først vært 
der en gang, så må man dit igjen, for det er 
vanskelig å glemme dette fantastiske landet.  
Fantastisk, hvorfor? Hovedgrunnen vår 
til den første reisen dit var fluefiske etter 
storørret. NZ er Mekka for fluefiskere fra 

hele verden, og fisket er meget bra.  
Men vi fant fort ut at det er mange andre 
kvaliteter med dette spesielle landet. 

 Mange ble vel litt kjent med NZ gjennom 
filmen Ringenes herre og Hobbiten, og jada, 
det ser sånn ut mange plasser, med svovel-
røyk som siver opp fra grunnen, og mektige 
fjell, vann og elver.Men det man ikke ser 
i filmen er folka som bor der (ca.4,5mill.) 

New Zealand (heretter bare kalt NZ) er et land som ligger ute i 
Stillehavet og består av to øyer, Sør-øya og Nordøya.Det ligger 
ca. 4 timers flytur fra østkysten av Australia, og ca. 35 timers fly-
tur fra Norge. Langt, ja veldig langt, men jeg skal love deg at det 
er verdt turen!

Tekst og foto: Wagner
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og motorinteressen og miljøet rundt dette. 
Befolkningen er veldig gjestfrie og vennlige 
og motorinteressen er STOR!

Vi har jo blitt kjent med endel folk der nede, 
og har base hos en  i Triumpklubben.Han 
heter Ray og kona heter Maxine. De har et 
extra hus som vi låner gratis så lenge vi vil, 
og de låner oss også en Ford transit med 
enkel campingutrustning, som vi kan bruke 
så lenge vi er der.

Vi ankom Auckland 6.feb. 7.feb. bar det 
avsted til det årlige store Triumptreffet. 
Kjempefin plass, innendørs overnatting 
for alle, utendørs svømmebasseng og fin 
kantine, bar osv. Det kom litt mindre folk 
enn arrangøren hadde regnet med, men 
ca. 150 sykler ble det iløpet av lørdagen. 
Fellestur på lørdag hvor vi var med i følge-
bilen. Vi endte i en liten by hvor stort sett alle 
var inne på puben for en duggfrisk en! Ikke 
uvanlig  med en eller to halvlitere på tur i NZ, 
promillegrense 0,5.

Tilbake på treffplassen skulle det etterhvert 

kåres vinnere i forskjellige klasser. Jeg må si 
at jeg var ikke lite stolt når Ray kom å spurte 
om jeg ville være en av de tre dommerne 
som skulle gå rundt å bedømme syklene. 
Det gikk greit og premier ble utdelt, bl.a. 
noen t-skjorter og en ryggsekk som vi hadde 
med fra oss (les TOMCC) i Norge. Dette ble 
tatt imot med stor jubel.

Kvelden gikk som vanlig med øl, bli kjent 
med nye folk, og prate sykkel. De hadde 
fått tak i et elendig band til underholdning, 
helt jævlig! Folka der var helt flaue på våres 
vegne, men det var så trivelig allikevel, så 
det gjorde ingen ting. Traff som sagt veldig 
mye folk som ville prate med oss som kom 
helt fra Nordpolen, og jeg tror vi kunne bodd 
ihvertfall et år gratis på NZ hvis vi skulle 
besøke og bo hos alle vi fikk invitasjon fra. 
FANTASTISKE FOLK!
Inviterte forresten folk fra Triumphklubben i 
NZ til Norge. Gjerne i forbindelse med vårt 
årlige treff, og vi skal ikke se bort fra at noen 
kommer, for det var flere som viste inter-
esse.
 Søndag sen formiddag dro vi fra treffet og til 
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en bane som heter Hampton Downs, for å se på classic racing. Sønnen til Ray kjører  
classic, en 250 Aermacci og en 350 Triumph. Et fantastisk anlegg med leiligheter du kan 
kjøpe i depotområdet, hvor 1.etasje er verksted/garasje hvor du kan kjøre rett ut på banen.  
Pensjonist tilværelse?
Det er også stor kafe i depoet hvor ca. 50 meget fine racere er utstilt. Panoramavinduer ut 
mot banen!
Ingen av syklene til Ray`s sønn kom i mål, så ettermiddagen tilbrakte vi på et båtrace ca. 

10 min. kjøring fra Hampton Downs. Og 
hva slags båtrace? Jo,Jet-sprint som er 
drittøft! Små båter , tror de er ca. 13 fot, 
med v-8 motorer på opptil 1500 hester som 
raser rundt på en liten bane. Nesten som 
rally cross på vann. Rundetid ca.1min. MÅ 
OPPLEVES for å skjønne det. Mye lyd, fart, 
vannsprut fra vannjetten og mye rare krum-
spring på båtene. Ja, det var den helgen. 
Begynner dere å skjønne motor-interessen 
på NZ?
 Så var det ut i naturen og fiske fra mandag 
til fredag. Lørdag var vi på drag-racing. En 
fin Triumph dragbike var med. Hjemme-
bygd, så klart, med T 140 motor, forgassere 
og metanol. Han har kjørt som beste 1/4 
mile på 10,98 sek. Mye fine biler og sykler. 
Kjøringa ble avsluttet kl.21 med en jet-bil 
som lyste opp nattehimmelen. Kan en petrol-
head ha det bedre!

Etter drag-racet på kvelden, dro vi til Paeroa, 
en liten by på størrelse med Sørumsand, 
hvor de i 15 år har arrangert ekte road-rac-
ing. Natt til søndag stenger de av hele byen 
og bygger den om til en racing arena. Det 
er tilogmed integrerte hull i fortauene med 
skrulokk, som bare er å fjerne for å sette 
gjerdestolper nedi.
Nå begynner dere helt klart å koble motor og 
NZ.
Å stå halvannen meter fra en superbike i 
280 km/t gjennom hovedgata i byen må bare 
oppleves. Skremmende, men dæven så tøft! 
Alle klasser kjører, fra classic til moderne, og 
ingen decibelbegrensninger!
Folk som bor i byen får tilbud om bussturer 
hvis de ikke vil være tilstede, og tilogmed 
kjæledyr blir tatt hånd om og plassert annet 
sted hvis nødvendig. Skulle likt å se noe 
lignende her på berget???
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Etter denne søndagen bar det ut i villmarka igjen. Fiskinga får jeg vel skrive om i Jakt og 
Fiske, men vi hadde en knalltur med mange fine opplevelser. Og for noen mc-veier, stik-opplevelser. Og for noen mc-veier, stik-
kord; stort sett 100 km/t på alle veier utenom tettbebyggelse, strøken asfalt, mye svinger og 
opp og ned, palmer  og jungelaktig vegetasjon. Svingene har tilogmed dosering den riktige 
veien!
Folk kjører litt hardt, men allikevel en veldig fin trafikk-kultur. Selv om de kjører på venstre 
side er det lett å kjøre i NZ.

 Nå begynner turen å nærme seg slutten, og 
de  siste dagene var vi hos Ray og Maxine. 
Jeg hjalp Ray med å fikse 2 sykler, en 1951 
Thunderbird og en sen 70 talls T140. Når 
Ray kom fra jobben den kvelden hadde jeg 
montert nyoverhalt magnet på Thunder-
birden, og montert ny elektronikkboks på 
T140. Begge to gikk fint, og Ray var meget 
fornøyd.
Dagen etter skulle vi ut på tur, kom 1km og 
punkterte på bakhjulet til Thunderbirden. 
Gamle NZ produsete Dunlop dekk! Etter å 
ha kommet oss tilbake, la vi på et annet dekk 
av samme type, men nytt, og ut på tur igjen. 
Endelig kjørte jeg Triumph i NZ på nydelige 
landeveier, opp og ned og svinger. Ray stoppet foran meg og ropte: You want a beer? 
Litt uvant for meg, ikke øl altså, men i forbindelse med kjøring. Litt lenger opp i gata, en 
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biker pub. Stopper, hilser på andre bikere som satt og tok sin “pint”. Bestilte en hver, drakk, 
og kjørte hjem. En herlig opplevelse.
 
NZ er en plass som er vanskelig å beskrive. Det må oppleves.Hvis noen har tanker om å re-
ise dit en gang, så ta gjerne kontakt for mer informasjon. Vi har mange vi kjenner som gjerne 
tar seg av en nordboer hvis det er ønskelig.
Neste tur til NZ blir antagelig i februar/mars 2016. Da er Triumph-treffet i Christchurch på 
Sørøya. Vi har nå vært 3 ganger på  
Nordøya, så nå står den andre delen av NZ for tur. Møtes vi der?
 
Litt info angående classic-racing i norden 2014:
Når bladet går i trykken har jeg antagelig prøvestartet min nybygde Triumph dragbike. Skal 
prøve å skrive en story om denne ved en senere anledning. Men hvis dere vil se denne 
“tøffe” sykkelen og mange andre drit-tøffe classicbikes, så har dere terminlista for 2014 her:
 
TEST AND TUNE GARDERMOEN                                             9-11 mai
CLASSIC CUP KJULA (Sverige)                                                 31. mai-1 juni
GARDERMOEN                                                                         6-8 juni
FYRRESDAL                                                                             12-13 juli
GARDERMOEN                                                                         1-3 august
KJULA                                                                                        9-10 august
MARIE MEMORIEL (Sverige)                                                   30-31 august
 
 
HA EN FLOTT MC-SOMMER!
Hilsen Wagner
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STRIPA.......
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Jeg tør vel ubeskjedent påstå at jeg er veldig interessert i motorsykler, men KUN Triumph!! 
Det hører sammen med at vår familie i 1970 fikk vi besøk av en kar ifra Mo i Rana. Han 
hadde kjørt over 100 mil på sin nye 1970 Triumph Bonneville helt til Ski hvor jeg bodde og 
fortsatt bor. Jeg skal si det gjorde inntrykk på en 10 åring, og det ble kjærlighet til Triumph 
Bonneville ved først øyekast. I 1976 tok jeg MC Lappen, men min første Triumph ble ikke 

MALCOLM UPHILL 
TRIUMPH TRUXTON BONNEVILLE REPLICA

Jeg sitter nå på hytta, vi skriver 20.desember 2013, siste nummer 
av Bladsøker’n er ferdiglest, en Zlatopramen er fortært og peisen 
spraker. Livet er egentlig ganske olreit, bortsett fra en liten ting: 
Kan det være litt dårlig samvittighet for ikke å ha bidratt noe som 
medlem av Triumph Owners MC Club Norway? All honnør til 
styret og redaksjonen som står på for at vi andre skal ha noe å se 
frem til. 

Tekst: Kjetil Eide Andersen - TOMCC member fra Ski
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anskaffet før i 1986 da jeg bodde i Texas. Den ble solgt da vi flyttet hjem igjen i 1989. Som 
det så ofte går, så skal man stifte familie, få barn, bygge hus og det hele, så det gikk mange 
år uten MC. I 1999 var det igjen tid og litt penger til overs. Etter å ha kjøpt Classic Bike en 
stund og i tillegg fulgt med hva Geir på Classic MC hadde til salgs, falt valget på en 1970 
Triumph TR6 hos Geir. Den var langt fra noen skjønnhet, så jeg restaurerte og bygget den 
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om til original Triumph T120 Bonneville (U.K. spesifikasjoner). Det ble blant annet tur til Isle 
of Man for Manx GP, 6 turer til Mosten, og ca 30.000 km på den før den ble solgt for 6-7 år 
siden.

Ebay oppdages
For 10 siden oppdaget jeg Ebay ble jeg en riktig Ebay “junkie”. Jeg satt oppe mange netter 
og bød på Triumph deler. Tilsammen ble det innkjøpte deler for tilsammen to 1970 modell 
sykler med “title”, og alle delene ble sendt til en kompis av meg i Florida. Etter et par besøk 
hos han for montering av deler fikk jeg sendt hjem en to kubikkmeters trekasse med som 
ankom vinteren 2004. Planen var å hel restaurere begge, den ene skulle bli en original T120 
Bonneville, mens den andre skulle bli caferacer.   

Restaurering
Jeg gjør alt selv bortsett fra sveising, maskinering og lakkering. Caferaceren tok form først. 
Jeg var inspirert av Malcolm Uphill’s Triumph som klarte 99.99 mph på IOM i 1969, og 
tok kontakt med George Hopwood få å skaffe clip-on’s, bensintank, modifisert oljetank og 
sidedeksel, sete, fothviler og bremsepedal og helt eksosanlegg. Dette hentet jeg på Stafford 
i 2005. Jeg ble ikke helt “dus” med caferacer “look” og lakkerte tanken blå, fikk etterhvert 
montert Truxton pottene, slik at den lignet gradvis mer og mer Uphill sykkelen. Det ble ny 
tur i 2007 til IOM og MGP, og ble det snaue 200 mil på denne turen. Men jeg var fortsatt 
ikke fornøyd med sykkelen. Det passet liksom ikke inn med en 1970 ramme, 18 tommers 
bakhjul, moderne dekk, Dunstall halvkåpe etc, det var for mye som ikke var riktig i forhold til 
originalen. Jeg bestemte meg derfor for å bygge om sykkelen til en original T120R da dette 
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stod i vognkortet. Den ble forøvrig solgt i sommer etter 3-4 år i T120R “ham”.

Nytt prosjekt
I 2009 kjøpte jeg en 1969 TR6 ramme på EBay ifra England, title fikk jeg skaffet via et 
titlefirma i Las Vegas. Rammen sendte jeg til hytta i Sverige, deler ble påmontert slik at jeg 
hadde en hel sykkel å importere på Svinesund. Odd Dyrnes, en riktig trollmann med  
sveiseutstyr, som jeg etterhvert har blitt godt kjent med, fikk fikset rammen som manglet litt 
“rør” og fester til tank.
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Etter mange timer med sandblåsing i hagen 
(god sandholdig jord der nå he he) og 
pussing fikk jeg sendt ramme og alle  
braketter til lakkering hos Tom Nøttveit på 
Autolakk E18 i Kråkstad. 
Jeg har et greit 15 kvm rom i kjelleren som 
fungerer som lager og monteringshall av det 
“grøvste” før jeg triller syklene ut i “furtebua” 
i garasjen som er vinterisolert, lys og trivelig. 
Her har jeg løftebukk og plass til 3 sykler. 

Jeg kom etterhvert i kontakt med Les Wil-
liams, som var racingsjef for Triumph på 60 
og 70 tallet, og jeg skrev til han om mine 
planer for en Uphill bike replica. I 2010 møtte 
jeg han på Stafford. 

Han skaffet meg helkåpe, ventilert brem-
setrommel bak som Piercy Tait hadde kjørt 
med på slutten av 60 tallet, og et sett Dunlop 
TT100 dekk som jeg plukket opp der.  
19 tommers bakhjul var standard for bedre 
bakkeklaring i svingene, og 19 tommers 
alu felg fant jeg på Ebay i U.K. Selvfølgelig 

måtte jeg ha en 69 motorblokk og denne 
kjøpte jeg billig på Ebay ifra Texas. 1970 
veiv hadde jeg fra før, og denne sendte jeg 
til SRM sammen med 750 Big Bore kit stem-
pler og ringer. 

Jeg investerte i nye kraftige råder fra SRM, 
og veiva ble dynamisk avbalansert hos dem. 
Jeg ønsket ikke å ta noen sjanse på råde-
brekkasje når jeg “flesker” på. Alle lagre i 
motoren har jeg også skiftet. Sykkelen skulle 
også være en brukssykkel, ikke bare muse-
ums gjenstand, så jeg satte inn nye halfrace 
3134 profil cam’s også fra SRM, slik at den 
ikke ble helt håpløs å kjøre på lavt turtall. 

Arild Dahl, en god kompis av meg med eget 
verksted og avanserte maskiner, freste ut 
nye og lengre forgasser manifoiler, slik at 
innsuget blir lengre slik det var på Truxton 
Bonneville’n. Ventileringen av oljedamp ble 
modifisert fra 69 til 70 med 3 små hull fra 
veivhuset ut i primærdelen. 



31

Inspeksjonslokket til oljepåfyllings hullet for 
clutch ble erstattet med en Truxton anordn-
ing hvor plastslangen for “breathing” blir 
festet. Eksosanlegget kjøpt hos George 
Hopwood var jeg ikke helt fornøyd med, 
pottene hang for langt ned bak. Da var det 
bare å kappe grenrørene og bøye nye rør, 
og modifisere pottefestene. Jobben ble også 
gjort hos Odd Dyrnes. 
Både Odd og Colin Taylor (Engelskmann 
boende i Nord Italia, lager Vincent racere, 
også kjørt på IOM mot Uphill på 70 tallet) 
hjalp meg begge med grenrørene. Våren 
2012 gikk turen til Biltilsynet i Sarpsborg for 
besiktigelse og registrering.

Det ble et par turer deretter, men den lakk 
olje som en sil rundt støtstenger hylsene 
og clutchen var så hard at jeg røk wiren. 
Skikkelig nedtur med andre ord.  Da var det 
bare å demontere topp og sylinder, skifte 
pakninger, montere på nytt, dra til, med riktig 
moment etc, å håpe på det beste ved neste 

prøvetur. Men, neida, ny nedtur, samme 
oljelekkasjen. 

Så var vi kommet på høsten, det var lite 
mekking den sommeren grunnet familie og 
hytteliv som seg hør og bør. Først vinteren 
2013 ble det noe fart i sakene igjen. 

Mark Francis i Essex som jeg har kjøpt mye 
NOS deler av gjennom årene gav meg 
et godt tips. Jeg sauset inn sylinder og topp 
med bakepulver. Så startet jeg motoren og 
kjørte den varm. Da var det lett å se hvor 
oljen kom fra. Det lakk godt nederst på bakre 
støtstang hylse. Jeg hadde brukt intakte og 
tilsynelatende ok 69 hylser som tydeligvis 
ikke var samarbeidsvillige. Da var det å skru 
ifra hverandre igjen, denne gang monterte 
jeg nye 1970 hylser med ekstra metallring 
nede for bedre tetning. Dette tok heldigvis 
knekken på lekkasjen.
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Helkåpen jeg kjøpte av Les Williams ble 
montert i høst. Den kom i 3 deler, kun 
råstøpt. Det ble mange timer med tilskjæring 
pussing og mekking av frontlykt feste. Odd 
Dyrnes sveiset sammen kåpefestene som 
jeg selv lagde. Sist høst ble det ca 50 mil på 
sykkelen som foreløpig kjøres pent, jeg ten-
kte jeg skulle ha 100 mil på den før jeg trår til 
skikkelig. Føreløpig har jeg bare vært oppe i 
snaue 5000rpm en sjelden gang, jeg holder 
meg på max 4000rpm til nå. 

Det hører med til historien at sykkelen døde 
brått på Enebakkveien ved Krokhol på en 
av turene i høst. Paul, en barndomsvenn 
og også ihuga Triumph entusiast, kjørte bak 
meg og fortalte meg da vi stoppet at det røk 
skikkelig av sykkelen. Jeg prøvde hornet, 
helt dødt, ja ja tenkte jeg, dette måtte være 
et elektrisk problem. Av med setet, og riktig-
nok, der fant vi synderen. Jeg har et bittelite 
batteri montert i batterikassen (Har Sparx 
alternator, elektronisk tenning og likeretter 
med capasitator) batteriet var ikke godt nok 

festet i batterikassen, så grunnet vibras-
jonene hadde minusledningen gnisset mot 
ramme og batteri til isolasjonen ble slitt bort, 
og vips så ble det kortslutning og avbrent 
ledning. 35 amp sikring var like hel! 

Sykkelen er skikkelig morsom å kjøre. 
Kjørestillingen er det bare å venne seg til, 
beina oppunder haka (føles slik iallefall for 
en 54 år gammel gubbe som er like myk 
som et spett), herlig dreiemoment og flott 
lyd. Jeg syns den akselererer ok også selv 
med 20 tenners frontdrev. 

Nå i vinter ble kåpen finpusset og lakkert 
hvit. Etterlengtete decaler med store runde 
startnummer 12, med hvite tall og rund rød 
bakgrunn, Dunlop og Champion decaler 
er også klistret på.(Slik som Uphills’ bike i 
1969)
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Når du leser dette bør tur til Mosten for 13. gang være unnagjort. I 2019 er det 50 år siden 
Malcolm Uphill var førstemann som klarte en rundetid over 100mph i produksjonsracer  
klassen på IOM. Da har jeg planer om å kjøre dit for å markere det. Det gleder jeg meg til. 
 
 
 
Hilsen Ketil
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Love,  
      Bettie
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2 april dag 1
Gardermoen
Kl. 06:30 var vi klare for innsjekk på Gardermoen. Etter en svipptur innom Taxfreèn 
fant vi et sted for å smake på en ”prisbelønt” øl og baguett.
Kl. 07:50 lettet flyet til Roma

Roma
Vi landet i Roma kl. 11:00
Vi måtte bytte terminal, etter og ha fått sjekket inn bagasjen fant vi oss et ste hvor vi 
fikk lesket strupen med litt italiensk øl samt noe lokalt fast føde.
Kl. 14:30 lettet flyet til Sicilia
Sicilia
Etter en times flytur landet vi på Sicilia. Vi fikk pakksekkene kort tid etter at bagasje-
bånd 4 hadde startet. Endelig ute i frisk ”mafia” luft. Buss eller Taxi, valget ble taxi til 6 
personer, selvfølgelig måtte det 6 Sicilianere til for at det skulle ordne seg. Etter å ha 
møblert en Ford C-Max 6 ganger (mye 6) var vi klare for sjarmøretappen frem til Hotel-
let i Palermo. Når du har en drosjesjåfør som ikke vet hva 1001-1002-1003 er eller 
……. Det eneste som betyr noe er å komme fort frem, ja da er det godt med et hjerte 
av stål evt. dårlig syn og hørsel. Vel vi kom da frem for 60 EUR. Etter å ha s jekket inn 
på HOTELL DEL CENTRO gikk vi for og hente ut de tre første syklene hos Sicily Moto 
Rent (de tre neste skulle vi få dagen etter) Når MC ‘ene var trygt parkert bar det ut for 
og ete litt igjen, etter anbefaling fra hotellet falt valget på LE DELIZIE DI CAGLIOSTRO 

Ristorante, kan kalle det hotellets restaurant for her kom det flere kjente fjes fra Hotel-
let. Det ble mye god mat ”var det 4 eller 5 retter” ikke lett og huske tellingen etter mye 
god vin og Grappa. På tur tilbake til hotellet stoppet vi ved et lite utested BUKOWSKI 
for å ta en øl før legging. Det viste seg at dette måtte være byens mest anarkistiske 
utested.

3 april dag 2

SICILIA RUNDT  
-PÅ 6 DAGER

Etter 6 måneder med planlegging var dagen for avreise til Sicilia kommet. Vi 
er sju gutter som  samles av og til og kjører Triumph. Ole-Morten kunne ikke 
bli med da han skulle inn til en  operasjon rett før avreise. Så det ble Åge, Jens, 
Jansen, Ståle, TK og Frode som reiste på den planlagte turen. 

PÂ vei til legendariske Corleone

Tekst og foto Frode Einmo
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et lite utested BUKOWSKI for å ta en øl før 
legging. Det viste seg at dette måtte være 
byens mest anarkistiske utested.

 
 
 
 

3 april dag 2
Oppe kl. 08:00, etter litt kaldt vann i fjeset så 
bar det inn til en enkel italiensk frokost, etter 
litt masing fikk vi da en skinke og osteskive 
til brødstykke.

Etter å ha pakket med det som skulle 
med på turen sjekket vi ut og gikk ned for 
og hente de 3 siste syklene. Åge- Honda 
CB600, Jens- Honda Transalp700, Jansen-
Ducati Monster 600, Frode, Ståle og TK 
BMW F650 GS. 

Palermo - Corleone
 
Palermo er på størrelse med Oslo men med 
10 ganger så mye veier og kryss, så det og 
komme ut av byen ble en ”artig opplevelse”. 
Ståle hadde GPS så han kjørte først, her 
var det bare og henge på for en italiener 
har ikke tid til og stoppe og slippe frem 6 
nordmenn som prøver og komme seg ut av 
en labyrint. Etter X antall forsøk var vi på 
rett vei, mot Corleone (fødestedet til Mafia 
bossen Salvatore Riina).

 Etter å ha kjørt ca. 1 time hang bak brem-
sen seg opp på BMW min. Etter samtale 
med utleier var det nye bremser på BMW 
så det var bare og kjøre videre. Veien fra 
Palermo og opp til Corleone var fin og 
svingete, temperaturen lå på ca. 17-20 
grader og solen skinte, ”drømme føre”. Når 
vi kom frem til Corleone stoppet vi og tok et 
pizzastykke og noe drikke. Mens vi satt der 
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kom Jens på at han hadde med seg noe fra 
Norge som han nå måtte vise. 

En spilledåse med melodien fra gudfaren 
filmen, passet meget bra inn oppe i fjellbyen 
i Palermo- provinsen. Etter å ha mimret litt 
rundt mafia filmer satt vi kursen videre mot 
Agriento. Når vi hadde lirket oss ut av Cor-
leone (smale og trange gater) åpnet land-

skapet seg og vi hadde flott utsikt over et 
vidstrakt og grønt landskap. Fine veier med 
varierende svinger. 

Etter en times kjøring stoppet vi på en topp 
og tok litt drikke og beundret utsikten. Kort 
tid etter pausen kom vi inn i en 180 graders 
venstrekurve. Jeg var trolig litt for hard på 
forbremsen noe som gjorde at forhjulet låste 

Ik
ke

 p
la

ss
 ti

l m
øt

en
de

 tr
afi

kk
 h

er
 n

ei



40

seg, selv om en slapp opp bremsen med 
en gang så hadde forhjulet mistet feste. Det 
ente med at jeg og sykkelen veltet (heldigvis 
ikke stor hastighet).

Jeg ble liggende med venstre ben fastklemt 
under sykkelen. Jansen kom bak meg og 
fikk stoppet og hjulpet meg løs. Etter å ha 
hinket litt rundt fortsatte turen videre mot 
nattens hotell. Etter noen stopp for og prøve 
og søke inn hotell /gate fikk Åge plutselig 
los på GPS’en på mobilen, etter noen km 
ble det tatt av brått til venstre før turen gikk 
til ”himmels” på eldgamle brosteiner, maken 
til bratte bakker har jeg ikke vært borti. 
Etter å ha sjekk inn på HOTELL  FIORE 
DI GIRGENTI viste verten oss veien til et 
parkeringshus hvor syklene kunne stå sikker 
natten over. 

For egen del fikk jeg sitte på med verten 
tilbake til hotellet da ankelen ikke var helt 
god. Etter å ha klart og få benet ut av 
støvelen uten og måtte skjære den i filler så 

var det og hoppe i dusjen for og kjøle ned 
ankelen (om dette hjalp 3 timer etter uhellet! 
Hjalp på syken i alle fall). De andre hadde 
stoppet og tatt en øl på veien tilbake fra 
parkeringshuset, så når de kom tilbake tok 
de en dusj før de skulle gå ut for og ta byen 
i nærmere øyesyn. De spurte pent om jeg 
orket å bli med.

Om jeg ikke kasta inn håndkledet så hadde 
jeg i alle fall våtet det i kaldt vann og tapet 
det rundt ankelen, så jeg valgte å ligge med 
benet høyt på sengegavelen. 
Så nå kl. 16:45 ble jeg overlatt til meg selv 
med en øl og en ½ Jameson ”bli frisk til i 
morgen”. Dette er kompiser og ha med i krig, 
nei da lider ingen nød, Ståle kom tilbake 
med isposer slik at håndkledet ble kastet og 
med 20 italienske tv-kanaler med reklame 
så går det an og ha det rett så trivelig. De 
med to ben fant et spisested i nærheten slik 
at jeg fikk hinket meg med ut for og spise.
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4 april dag 3
Oppe kl. 08:00, til frokost fikk vi en kurv med 
rundstykker, juice, melk og div. syltetøy og 
oster. Etter frokost kom det en medisinmann 
(Jens) med en frokost kurv på hodet og 
innsvøpt i laken, skulle helbrede ankelen 
min, trolig lite misjon for ankelen, men større 
helbredelse for latteren.

Etter mye mas og kjas fra TK og Åge kom vi 
oss av gårde ved 10-tiden. Etter å ha hentet 
syklene i parkeringshuset var det tid for tank-
ing og litt justering av bak bremsen på BMW 
som jeg kjørte. Etter 10 minutter var det klart 
for dagens første stopp VALLE DEI TEMPLI 
(et av de største arkeologiske steder i Mid-
delhavet, tidligere gresk koloni grunnlagt 582 
F.kr)

Italia må være et u-land i forhold i HC 
personer(med vond ankel), ingen el-bil til og 
kjøre rundt i for å se på severdigheter, ikke 
engang en rullestol så jeg tilgjengelig. Av 
ren ”sympati” ble Ståle og TK igjen sammen 
med meg på P-plassen.
Når våre arkeologiske kamerater kom tilbake 
etter ca. 45 min gikk turen videre mot ENNA. 
Veien mot ENNA bar preg av veibyggings 
prosjekter som var startet opp i flere etapper 
men ikke fullført (som å kjøre i Norge). Hvor 
er EU midlene tatt veien, de ligger i alle fall 
ikke i veien.
 
Vi tok en kjapp lunsj øverst i byen før vi 
kjørte ut på A19 i retning Catania. Etter å 
ha jaget på flotte motorveier i lengre tid tok 
vi en rast på en bensinstasjon. Når vi skulle 
reise var BMW til TK tom for strøm. Etter 
litt feilsøking viste det seg at det var dårlig 
kobling på batteriet, men for å komme til 
batteriet måtte det fjernes et deksel som var 
festet med Torks-skruer. Syklene ble endev-
endt for verktøy, fant sort sett bare flat trek-
ker og 12 mm fastnøkkel. Bensinstasjoner i 
Italia er akkurat som norske, verktøy har de 
ikke, er dette en EØS norm. En politibetjent 
kom for å hjelpe, verktøy hadde de ikke men 
en Leatherman med saks og vinopptrekker 
var heller ikke til særlig mye hjelp. TK fikk til 
slutte løsnet på noen skruer slik at vi kom til 

og fikk festet + kabel. 

Da vi endelig var klare til og dra var det Jens 
sin tur til å ha startvansker, satte i nøkkelen 
og vrei om - men fikk alarmvarsel, støtte 
ned, av sykkelen, på sykkelen, opp med 
støtten vri på nøkkelen, fortsatt varsel. Etter 
x antall forsøk var det noen som kom med 
forslag om å bruke rett nøkkel. Ha-ha, det 
var to nøkler så etter og ha byttet nøkkel 
startet sykkelen med en gang, endelig på 
veien igjen med retning TAORMINA. 

Bomringer i Italia er også særegent for MC, 
vi havnet ut på en motorvei, i norsk tro kjørte 
vi igjennom en bomring, etter en halv times 
kjøring var det stopp, etter en liten diskusjon 
med bomvakten slapp vi igjennom mot et 
lite gebyr, (skulle trukket lapp i første bom-
stasjon). Vi kjørte innom Castelmola (ligger 
godt bevart på toppen av en knaus med en 
fantastisk utsikt over den Joniske kysten og 
byen Taormina). Vi klatret opp på veier, som 
får Trollstigen til og virke som motorvei, de 
slynget seg som en ål inn i fjellet og ut på en 
sving som var bygd ut i fjellsiden for så å gå 
inn i fjellet igjen, en spektakulær tur. Vi stop-
pet ved toppen på Castelmola og beundret 
utsikten. På turen til hotellet kom vi inn i litt 
regnskyll.

Etter å ha sjekket inn på PRESIDENT  
HOTEL SPLENDID og fått parkert syklene 
i en garasje 100 m opp i gaten gikk gutta 
en tur på saitsing i byen. For egen del ble 
jeg igjen på hotellet for ankelen trengte litt 
hvile. Fikk hinket ned i baren og kjøp meg 
ett par øl som ble medbrakt til rommet, og 
som ble fortært sammen med noen Under-
bergere. Vi fant en restaurant i nærheten 
hvor vi fikk hjemmebrygget øl som kom i 
egen ”vinkjøler”. Vi bestilte hver vår sicilian-
ske forrett og en pizza, etter forretten var det 
nesten ikke plass til pizzaen. 
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Etter mat fant vi oss en lokal pub hvor vi 
bestilte ”same presidier”. De med friske ben 
og bedugget hode forsatte ”natten” uten 
meg, stikkord for sene nattetimer er BRUD.
 
5 april dag 4
Oppe kl. 08:00 igjen. Etter en bedre frokost 
med en fantastisk utsikt var det å sjekke 
ut og sale opp syklene. Etter tanking satte 
vi kursen mot vulkanen Etna (stammer fra 
fønikiske ordet attuna betyr ”ovn” eller  
”skorstein” og hadde sitt siste utbrudd i  
desember 2013). Etter å ha studert Etna 
som har en høyde på ca. 3329 m o.h. på 
avstand satte vi kursen mot fjellpasset hvor 
Parco Naturale der Nebrodi ligger. 

Det lå mørke skyer i horisonten som in-
dikerte at her er det vått, og vått skulle det 
bli. Etter hvert som vi steg oppover ble det 
kjøligere og det regnet desto mer og tåken 
ble tettere(15 m sikt). Når vi nådde toppen 
var en nesten svimmel etter alle svingene 
(krappe 180 grader). Merkelig men det var 
like svingete ned på den andre siden også! 
Stoppet etter fjellpasset og fikk på mer klær 
(kjøre sykkel og hakke tenner, da er det kk-
kkalt, sykkelen til TK viste +4 grader).  Etter 
og ha fått på mer klær kjørte vi til Acquedolci 
og fikk oss noe mat og noen kopper med 
varm kaffe. Turen fortsatte mot CEFALU 
dagens mål. Itte lett og finne frem i trange 
smug i en gammel by. 
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Etter å ha brutt det som er av kjøreregler, 
kjørt i gågate, imot kjøreretningen fant vi ho-
tellet 50 m opp i en gate som var enveiskjørt, 
Jansen først. Hørt en sicilianer forklare deg 
at du kjører i feil retning…. Artig med alle 
fingrer og armbevegelser, hva han verbalt 
prøver og si er ikke godt og forstå men hvis 
det står i stil med armbevegelsene kan en ha 
en viss aning. Hvis du da forklarer ”på norsk 
naturligvis” at du har kjørt MC hele dagen i 
øse-pøsende regnvær og at du vet at hotel-
let ligger 50 meter oppe i denne gaten og at 
dette er den eneste veien du vet, samtidig 
som du vifter og veiver med armene og sier 
du er from Norwegian, da får du bare et rist 
på hodet før han gir opp og kjører. 

Parkering i Sicilia kan være en prøvelse selv 
for en liten MC, etter og ha møblert på blom-
sterkasser og tråklet sammen syklene var vi 
klare for innsjekk. Ved innsjekk på CASANO-
VA Bed and Breakfastfikk vi et rom med to 
senger og en leilighet med 2 soverom. Etter 
hvert fikk vi av oss det bløte tøyet som ble 
hengt til tørk foran aircondition som ble satt 
på 27 grader for å få opp litt varme. 

Fikk for egen del et lite sjokk da skinn-
buksene ble tatt av, legg og lår var helt blå/
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sorte etter sverting fra skinnbuksen. Det var 
noe som fikk seg en god latter når jeg viste 
frem resultatet etter 6 timer i øsende regn-
vær. Må si gleden var stor når det ble min 
tur til og få en varm dusj og få tilbake den 
vinterbleke fargen på legger og lår. Etter 
å ha bløtet og såpet seg inn kom det bare 
kaldt vann ut av dusjhodet. 
Etter at 3 velvoksne karer hadde dusjet før 
meg var det tomt for varmtvann, ikke ofte en 

hakker tenner etter en dusj. Etter å ha tørket 
seg varm og fått på tørt tøy og stått foran 
aircondition som blåste 27 grader fikk en 
følelsen tilbake. Jens og Jansen hadde  
dekket på til lunsj etter å ha vært ute og 
handlet skinke, parmesan, bagetter, oliven, 
øl og vin, ble et herremåltid, etter noen 
glass med øl og vin ble det god stemning 
rundt bordet.

6 april dag 5 Cefalu – Palermo 13 mil
Våken ved 08:30 tiden. Jeg ble igjen på 

rommet da frokosten måtte inntas på en 
kafé et stykke unna. Etter en bedre frokost 
kom de tilbake med en croissant til meg! 
Ved utsjekk kom vi i snakk med verten som 
hadde MC dilla……………etter presentasjon 
på nettet og en lengre samtale om MC var vi 
klar for siste dags etappe.

Søndag ja, vi måtte brøyte oss vei igjennom 
turister som nå hadde strømmet til i busslast 
på busslast. Vi kjørte nå i trange bygater og 
i rett retning, men det ble feil det også, da 
dette var gjort om til gågater på søndager, 
itte lett to be a norsk man på Sicilia. Etter 
å ha tråklet seg ut av labyrinten var det og 
tanke opp igjen. (8.45 EUR for literen). 

Vi kjørte på fine veier og tok av til Targa 
Floria for å se på billøps museum, fant ikke 
muset. Etter litt feil kjøring stoppet Jens på 
en parkeringsplass, vi ble behøvelig anvist 
til p-plasser av en original i uniform og lue 
med en fløyte i munnen som ble flittig brukt. 
Etter å ha parkert og gitt noen slanter til 
p-vakten forsvant Jens opp en trapp. Hvor 
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skal du ropte jeg, mat de har grill her ropte 
Jens, Men for pokker det er jo bare 1 time 
side du spiste frokost sa jeg, blir for pokker 
ikke mett av en croissant svarte jens. Vel en 
bedre frokost bestod av det samme som jeg 
hadde fått tilbrakt.

 Vi andre tuslet etter, foran inngangen stod 
det en eldre kar og grillet, når vi kom inn i 
lokalet var det dekket opp på langbord hvor 
det satt ”innfødte”, de spiste, skålte og sk-
ravlet. Vi fikk et bord innerst i lokalet som ble 
dekket opp med vann, vin og brød før den 
ene retten etter den andre kom på bordet. 
Tror vi var igjennom 10-12 retter før hove-
dretten kom på bordet med kjøtt og pølser. 
Etter en og en halv time ved matbordet var 
det tungt og sette seg på sykkelen igjen, fris-
tet med en siesta etter en bedre «frokost». 

Vi satte turen mot Palermo. Turen gikk på 
fine svingete bygdeveier. Vi tok et stopp på 
et høydedrag og nøyt den flotte utsikten over 
det Sicilianske landskapet for siste gang. 
Når vi skulle starte på sjarmør etappen nek-
tet BMW’en til TK og starte (dårlig kontakt i 
batteriet igjen). Etter å ha lirket litt på bat-
teriet var BMW’en i gang igjen. Turen inn til 
Palermo gikk unna på flotte veier på E90.

Vi tanket opp rett før byen som nå var opp-
lyst i strålende solskinn. Ståle peilet GPS’en 
inn på Hotell Del Centro i Via Roma. Av en 
eller annen merkelig grunn fant vi hotel-
let uten problemer. Vi parkerte sykkelen 
kl.16:30 utenfor lokalene til Sicily Moto Rent 
hvor vi hadde leid syklene, det lå 50 meter 
unna hotellet.
Etter en ”endelig” varm dusj, hvor en fikk 
tilbake sin vinterbleke farge på legger og lår, 
bar det ut for å handle litt. De fleste fylte opp 
en pose med skinke og parmesan og div. 
spekepølser. Etter å ha overbrakt nøklene til 
syklene kl. 19:30 bar det ut for turens siste 
middag. Middagen ble innbrakt på en lokal 
restaurant Critica  Focacceria S. Francesco. 

Kvelden ble avsluttet med noen øl utenfor 
BUKOWSKI.

7 april dag 6
Vekking kl. 04:45, drosje kl. 05:15, ikke mye 
bråk med en trøtt drosjesjåfør. Turen ut til fly-
plassen gikk stille og rolig for seg, flyplassen 
05:45, innsjekk kl. 06:00, avgang Palermo 
kl. 07:00, ankomst Roma kl. 08:00. Etter å 
ha sjekket inn fikk vi oss litt frokost. Avgang 
Roma kl. 11:45, ankomst Gardermoen kl. 
14:55. 

Etter å ha vært en snartur innom Taxfree og 
kommet oss ubemerket igjennom tollen var 
vi brått tilbake til virkeligheten.    

 

Tekst og foto Frode Einmo
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Planlegging av tur

I flere år har vi «gutta»fra Ski snakket om 
å reise til Tri-Days. Vi har alle vært på Isle 
of Man for å se Manx GP, dit dro vi i 2007, 
og da ble det til sammen nesten 200 mil på 
gamle og nye Triumph’er. Vi har vært på 
British Bike Meet i Mosten 12 ganger, og vi 
har vært på Classic Bike show på Stafford 5 
ganger. Vi er med andre ord litt over mid-
dels interessert i alt som har med Triumph å 
gjøre.
Til sammen er vi 7 stykker som har både 
gammel Triumph og Hinckley Triumph. På 
«slep» har vi også to gode kompiser som 
kjører BMW GS1200. Snille som vi er tar vi i 
mot de som ikke selv er så heldige å op-
pleve noe miljø rundt deres mc merker he 
he. 

Henrik som traff jeg i sandkassa på Ski i 
1964 (gått i samme klasse i 12) år tok på 
seg det ærefulle oppdraget i 2012 for å finne 
på noe nytt for 2013 sesongen da vi skulle 
ta et hvileår fra Mosten. Henrik hadde lest 
og studert informasjon om Tri-Days og syns 
det hørtes spennende ut. Det hører med til 
historien at vi møtes den siste onsdagen på 
Egon’s i Ski i måneden fra november til mars 
for og både skryte, ljuge, mimre og ikke 
minst planlegge neste års utflukter. 

Så senhøstes 2012 begynte Henrik å in-
formere om Tri-Days. Vi er enkle sjeler som 
ikke var vanskelige å overbevise. At turen 
skulle ta 10 dager i slutten av juni anså vi 
ikke som noe problem. Vi er godt gift alle 
mann, og det ble nok noen forhandling-
srunder i etterkant for og justifisere en 

TRIDAYS  
-NEUKIRCHEN 2013

Tridays i Neukirchen har absolutt blitt en «hit». Det er det største 
Triumph MC treffet som finnes og det samler tusenvis av til-
reisende fra alle verdens hjørner. Treffet arrangeres hvert år i  
slutten av juni, og det svinger virkelig fra fredag til søndag.   
Neukirchen ligger ca 45 km vest av Zell am See i Østerrike. På 
www.tridays.com og Youtube finner du masse informasjon om 
Tridays. En liten landsby blir under helgen forvandlet til å være et 
eget lite «Triumph samfunn» hvor det er Triumph’er, logoer, ban-
nere, butikker m.m. bare med TRIUMP så langt øyet kan se. Sist 
sommer reiste en gjeng av oss Triumph entusiaster fra Ski- 
området ned dit for å delta. Herunder kommer en skildring av 
både planleggingen og hele turen på over 300 mil med bare flott 
varmt sommervær gjennom Tyskland, Østerrike, Sveits og Italia.

Text: Kjetil Eide Andersen
TOMCC member fra Ski
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sommer med avkortet ferie sammen med vår bedre halvdeler.  Atter en gang ble 
det bevist at det ofte er lettere å be om tilgivelse enn tillatelse.

I løpet av vinteren ble planene lagt, det skulle bestilles Kielferge med lugarer, 
overnattinger på vei ned og opp i tillegg til overnatting i Neukirchen. I tillegg 
skulle kjørerute bestemmes. Vi ønsket å få sett mest mulig i tillegg til å holde 
oss så mye som mulig unna Autobahn. Tyskland skulle forseres på langs, 
videre skulle vi innom både Sveits, Italia og Østerrike.  Sammenlagt kjøre-

lengde skulle bli over 300 mil på 10 dager, og Henrik kom med gode forslag til 
kjørerute som vi var enig i.

Transport etappen Kiel-Garmich Partenkirchen 

Lørdag 16.juni møttes alle unntatt meg på Hjortneskaia for å ta båten til Kiel. Jeg jobbet 
denne lørdagen og måtte ta båten ned dagen etter. Jeg var jo ikke til stede, men etter hva 
jeg forstår var det en meget lystig tur på båten sydover. Da gutta ankom Kiel kjørte de ca 
60 mil ned til Fulda på diverse «backroads» for overnatting, hvor nok en lystig kveld hvor 
det vist nok ikke manglet verken «tørt eller vått». Turen deres gikk dagen ned til Garmich 
Partenkirchen hvor vi skulle møtes mandags kveld.

Jeg må innrømme at jeg var misunnelig på gutta som skulle kjøre i lag, mens jeg måtte dun-
dre på alene, og jeg gruet meg som en «hund» for å kjøre 95 mil i et strekk fra Kiel til Gar-
mich på min 2012 Speed Triple på Autobahn for å ta dem igjen så raskt som mulig. Båtturen 
gikk greit, dritkjedelig alene selvfølgelig, men så lenge man har et mål der fremme så har 
man fokus. Turen på Autobahn gikk utrolig greit, været var glimrende, ca 25 grader varmt, 
passe med trafikk, og ikke for mye veiarbeid. Jeg kjører med tankveske og en liten tailpack, 
så jeg får ikke lenet meg veldig mye fremover. Det ble ca 25 mils etap-
per mellom hvert tankstopp. Jeg lå og marsjet for det meste i 140-
150 km/t, og kjørestillingen er meget god med mine 184 cm på 
strømpelesten. Jeg hadde et par «speedrun» over 200km/t men 
da ble vindpresset ubehagelig på for både hode og nakke, jeg 
skulle tross alt sitte på sykkelen i ca 10 timer i strekk så jeg syns 
det var greit å spare «skrotten» litt. Det ble bare korte pauser da 
jeg tanket, en tur på wc, litt vann og litt mat. Det lengste stoppet 
mitt var en halv time da rakk jeg et skikkelig måltid. 

Bensinstasjonene og toalettene langs Autobahn var for øvrig 
utrolig rene og ordentlige. 10 timer på sykkel i 140-150km/t er jo 
lenge, men det var ikke noe problem å være fokusert, lese trafikken, 
følge med i speilene og ikke minst beundre tysk veidisiplin hvor de er konsekvente med å 
legge seg i høyre fil for å gi plass til andre.  Nord-Tyskland er flatt og kjedelig, og jeg fikk 
nesten gåsehud da jeg begynte å se alpene stikke opp i det fjerne sent på ettermiddagen. 
Flott varmt vær som sagt, passe sliten, så øyner man noe vakkert i det fjerne og begynner å 
ense at man nærmer seg første bestemmelsessted, nemlig Garmich Partenkirchen. Det gav 
et ekstra lite «kick» og var også en «motivasjonsbooster». Jeg fulgte «7’rn» forbi Memmin-
gen i syd og inn i Østerrike ved Fussen hvor sluttetappen besto av fine litt svingete veier for 
så og igjen entre Tyskland og Garmich fra syd. De andre hadde kjørt seg litt bort på veien 
ned og hadde kommet på «Gasthaus» bare en snau time før meg. En rak dusj, skifting til 
ren Triumph T-skjorte (Of course) så bar det ut på byen for mat og drikke. Gjett om den 
første ølen smakte godt!!!!!

“...og jeg fikk nesten gåsehud 
da jeg begynte å se alpene 

stikke opp i det fjerne....”
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RALLY 2014      27-29 JUNI
Treff for Engelsk motorsykkel!

BRITHIS BIKE 20/50 JESSHEIM OG TOMCC-N INVITERER TIL TRFF PÅ EKORNRUD VED JESSHEIM. 
STEDET LIGGER I KRYSSET EKORNRUDVEGEN OG ÅSVEGEN. LOKALENE TIL RECKLESS MC 

-Stor teltplass
-Sanitæranlegg
-Salg av varm og kaldt drikke
-Treff avgift kun kr 300,-
-Frokost inkl. i treffavgift
-Treffmerker

Lørdag:
-Fellestur
-Underholdning For mer info  – kontakt:

TK: +47 96092022
Ole Morten:  +47 91635700

«WATOC Rally Challenge» kvalifisert treff!

WWW . TOMCC-N.COM

Vegbeskrivelse:
GPS Coordinates: 60°07'48.7"N 11°14'23.5“E
Fra OSLO Følg E6 nordover ta av ved Jessheim Nord [51] Følg  RV 174 mot Kongsvinger og skilting Britannia rally  
Fra TRONDHEIM Følg E6 sørover ta av ved Jessheim Nord [51] Følg  RV 174 mot Kongsvinger og skilting Britannia rally
Fra STOCKHOLM / KONGSVINGER følg E16 mot Oslo, ta av ved Jessheim. Følg skilting Britannia rally 
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Garmich Partenkirchen - Zernes Sveits 18.6 

Etter en rolig kveld på byen startet dagen neste dag med god frokost og op-
pakking på syklene. Først stopp var Olympia anlegget. Paul og jeg er gamle 
skihoppere så dette måtte vi ha med oss. Deretter fulgte ca 35 mil på 
alpeveier opp til Zernes, en liten fjell landsby i Sveits. Vi hadde et par stopp 
underveis med blant annet lunch og en (1) weissbier som smakte godt i 
sommervarmen. I Zernes overnattet vi på et lite hotell hvor både nok mat 
og drikke ble fortært før vi stupte i seng stuptrøtte. 

Zernes – Cortina Italia 19.6

Nok en morgen med strålende solskinn. Etter en god natt søvn, god frokost 
og oppsaling av «jernhestene» fortsatte vi turen videre over diverse fjellpass bl.a 
StLeonard til Sterzing Vipiteno i Italia og videre gjennom byen Merano (Fantastisk 
frodig, grønn og vakker) og derfra over noen fjellpass via vintersportsstedet Val Gardena 
og videre til Cortina. Denne dagsetappen var på ca 28 mil. Vi var utenfor turistsesongen så 
det var lite folk å se i gatene fremme i Cortina. Vi hadde ikke noe problem med å finne et 
passende «vannhull» rett utenfor hotellet for et par oppvarmings øl før vi vandret inn i sen-
trum og fant oss en typisk lokal «kneipe» som serverte både tørt og vått i rikelige mengder.  

Cortina – Neukirchen Østerrike20.6

Turen fra Cortina til Neukirchen var kanskje den flotteste. Praktfullt vær, skyfritt og over 25 
var- megrader, Dolomitene som lå de i all sin prakt, og over mektige Grossglock-

ner.  Vi stoppet og tok masse bilder ved isbreen før Grossglockner hvor 
vi også fortærte en velsmakende lunch, med... ja du gjettet riktig,.... 

kun en (1) weissbier. Det var en del trafikk på de svingete veiene så 
det ble ikke noe villmannskjøring ala på turene til Mosten.  Denne 
dagsetappen var på ca 20 mil. Neukirchen ligger ca 45 min kjøring 
vest av Zell am Zee. Gjesteiveriet vi hadde bestilt lå ca 6 km vest 
ac Neukirchen med en vertskap som gav hele stedet en fornem-
melse av å være på «Hotell i særklasse» med John Cleese. Det 

tok ikke mange nanosekunder fra vi var innkvartert til vi var å finne 
med en duggfrisk kald bayer i hånda. Merkelig hvor godt det smaker 

etter en dagsetappe på MC. 

Første kveld på Tri-Days 20.6

Vi ankom Neukirchen torsdags ettermiddag. Treffet er meget godt organisert, og på Inter-
nett fant vi busstider for egen Tri-days Shuttle bus som gikk forbi hotellet. Med Triumph 
bunaden på, Triumph T-shirt og skinnvest var vi klare for tur.  Neukirchen er en liten «dorf» 
hvor næringsliv og turistkontor støtter opp om et kjempearrangement. Hele dorf’en er full av 
Triumph bannere, utstilte Triumph’s, lokale småbutikker tømmes for varer, og eierne leier ut 
lokalene til forhandlere som fyller butikkene med Triumph eller MC artikler. I en helsekostbu-
tikk stod en Speed Triple utstilt rett innenfor døra. På et spisested var en gammel modifisert 
Pre-Unit plassert på taket. I tillegg kommer utallige partytelt og festivitaspyntede stands og 
partytelt. Første kvelden var «relativt» rolig siden storinnrykket kom på fredag, og det er på 
fredag og lørdag som det virkelig svinger.

“...Turen fra Cortina til 
Neukirchen var kanskje  

den flotteste...”
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Dagstur til Kehlsteinhaus- Hitler’s Ørnerede 21.6

Fredagsmorgen var vi klar til å dra på «hyttetur». Hytte 
og hytte fru Blom, vi kjørte innom Hitler’s  hytte som 
han fikk i gave av nasistpartiet til sin 50 års dag. La 
meg raskt presisere at ingen av oss har noe sympati 
for verken partiet eller «Der Fuhrer», men det det 
var spennende å besøke stedet og være på historisk 
grunn. Tyskerne har valgt en relativ lav profil hva stedet 

angår, men det er et populært turistmål. Vi var jo på MC 
tur så denne fredagsturen passet glimrende som opp-

kjøring til fredags kveld på Tri-Days. Vel tilbake på «hotell i 
særklasse» ble det tid til både en dusj og en kald bayer.

Fredagskveld på Tri-days 

For de som opplevde Mosten for 10-15 års siden så kan du gange faciliteter og  
stemning der med 100 og vel så det. Shuttlebussen inn til Neukirchen var stappfull, proppet 
med «gærninger» som oss, noen hadde reist nesten halve jorda rundt for å dra på treff. Vi 
fant oss raskt en plass i et passende øl telt som også serverte mat. Hva passet vel bedre 
enn en Speed Triple Burger?? Det er mat for en velvoksen kar i sin beste alder og eier 
av Speed Triple!! Etter diverse bayere ut på kvelden gikk vi over på Jægermeister. Utrolig 
hvor nysgjerrige damene ble da de så samlingen av småflasker på bordet, i tillegg til svært 
spandable og galante Triumph entusiaster fra Oladalen. Det var et kjempetrøkk den kvelden 
med to live band som spilte utrolig bra i hver sin ende av hovedgaten. Skal man bedømme 
etter aktivitetsnivået på bussen hjem på natta, så tror jeg gud og hvermann inkludert oss 
hadde fått både nok mat og DRIKKE.

Tri-Days lørdag 22.6

Lysten til å kjøre MC på lørdagen var svært redusert, noe jeg ikke 
skjønner med flott vær og det hele he he. Ut på dagen kjørte vi 
100m over gata og fikk vasket syklene rene for insekter og annet 
dritt. Litt senere på ettermiddagen tok vi igjen Shuttlebussen inn til 
Neukirchen og spankulerte rundt i gata, så på livet, og på mange 
tøffe Triumph’s. Vi drakk øl, kjøpte litt rekvisita, tok et par øl til og 
fikk i oss litt mat og mer øl. Paul klinte like godt til da han fikk øye 
på en Lederhosen butikk rett bak ølteltet. Han ble der inne lenge, om 
det var Lederhosen eller den dype utringingen til ekspeditrisen som var 
årsaken vites ikke, men ut kom han etter en stund med både lede hose og 
hatt og gliste som en ne.... , sydhavskonge. Det var like stappfullt og like mye trøkk denne 
kvelden også. Jeg må riktignok innrømme at jeg som 53 år familiefar, riktig nok voksne 
utflyttede barn, ikke klarer flere hardkjør kvelder på rad, så lørdagen ble en forholdsvis rolig 
kveld i og med at vi skulle begynne hjemturen neste morgen.

Hjemtur søndag 23.6 Neukirchen – Lauscha, tidligere DDR

Etter en god lang frokost, oppakking og ikke minst påmontering av «Stash» på tanklokket 
var det tid for å ta farvel med både Tridays og hotell i særklasse. Henrik hadde slitt litt med 

“...og gliste som en ne.... 
....sydhavskonge.. 

.”



52



53



54

sin 2008 Street Triple, den gikk hakkede og 
stoppet da han kjørte sakte og i kø. Verre ble 
det på hjemturen i retning Innsbruck. Vi stop-
pet etter ca 5 mil for en skikkelig «Trouble 
Shooting». Vi fant synderen etter litt demon-
tering, ledningen til sidestøtta som kutter 
strømmen med sykkelen i gir hadde avslitt 
isolasjon like ved fremre kjededrev. Skal vi 
tro litt manglende vedlikehold kan ha vært 
årsaken kremt kremt? Vi koblet ledningen fra 
bryteren og spanderte litt tape og sykkelen 
gikk som en klokke igjen. Vi stoppet i  
Wasserburg am Inn på vei nordover for 
en pust i bakken og lunsj. Paul kjøpte seg 
holder til GPS på Tri-Day’s. Nå fikk han 
endelig montert og brukt GPS’en som til nå 
hadde ligget i koffert’en på han Tiger 800. 
Gudene må vite hvor mange småveier vi 
kjørte, sneiet hushjørner, følte at vi kjørte rett 
over hagen til folk, kjerreveier etc fordi han 
hadde plottet inn KORTESTE vei på GPS. 
Men morro var det. Etter langt og lenge og 
lendgre enn langt ankom vi Lauscha i det 
tidligere DDR. 

Da vi nærmet oss det lille stedet fikk vi mer 
og mer Jack Nicholson «Shining» fornem-
melser. Det lille stedet, kjent for glass-
blåserkunst var folketomt. Alle hus var dek-

ket med svart skifer. Det så NITRIST ut. 

Vi ankom kjempesultne og hotellet hadde 
ikke matservering på kvelden, kun frokost. 
Løsningsorienterte som vi var så var det å 
dra på matjakt, men ikke et eneste åpent 
spisested, ikke et menneske, pokker hva 
gjør du da? Til slutt fant jeg en kar inne i en 
garasje, og på dårlig skoletysk fra 1974 fikk 
jeg stotret frem noen gloser. Han var blid og 
hyggelig og prøvde å forklare meg 
hvor eneste spisested var, 
men jeg skjønte ikke en 
dritt og det endte med 
at han kjørte oss alle 
dit. Det kaller jeg 
gjestfrihet og ser-
vice, så det vanket 
noen Euro på han 
som vi nærmest 
måtte tvinge på 
han. 

Spisestedet vi an-
kom dunstet DDR, 
Honnecker og Stasi. 
Det var som å skru 
klokken mange tiår tilbake. 
Kun et par andre godt voksne 
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(betydelig eldre enn oss he he) var til stede så vi var relativt synlige der vi ankom. 
Verten kom også han smilende og blid til oss og tok i mot bestilling. Tørste som vi 

var gikk det raskt unna med Bayer og stemningen steg raskt.  
Kjempegod mat fikk vi servert i tillegg. Nabobordet var vel imponert over konsumet vårt og 

de spanderte på oss en kjempeseidel med øl. Eneste betingelse var at førstemann måtte 
drikke nok det ikke rant over da seidelen ble satt ned i en viss vinkel. Paul, røslig som han er 
hadde ikke noe problem med det til stor jubel for alle. 

Stemningen ble meget god utover kvelden. Det morsomme er at fra ikke å ha noen forvent-
ninger en søndags kveld i tidligere DDR så endte vi opp med kanskje den fuktigste og  
morsomste kvelden på hele turen. Vi kom i snakk med både verten og de andre, og det 
skinte tydelig igjennom at de ønsket seg tilbake til gode gamle dager med øst og vest-  
Tyskland. Det hører også med til historien at en av gutta ble forsøkt sjekket opp på vei til 
WC av en av de «eldre» damene ved nabobordet. Han ble invitert med hjem, men langt fra 
pen eller ung som hun var takket han høflig nei. 

Spisestedet lå på en høyde så det var nedover bakke med et par trynings, et par  
ovetråkkede ankler på tilbake til hotellet og mye latter. 

Lauscha – Hamburg 23.6

God frokost hadde de på hotellet kledd med svart skifer. Denne dagen gikk ferden til  
Hamburg. Det var tydelig å se forskjell i standard mellom det tidligere øst og vest Tyskland. 
Vi fikk sett mye på denne strekningen før vi igjen endte opp i vest og til slutt havnet i  
Hamburg.
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Henrik’s sønn bor der, og han guidet oss til en morsom kjellerrestaurant hvor vi spiste  
schweinshaxe og drakk øl fra egne eikefat. Det ble også en snartur på Reperbahn, men det 
var et trist syn. Lite turister på en mandagskveld og en haug av narkomane langs med for-
tauet. I tillegg «glædespiker» i bøtter og spann som nærmest kastet seg over deg og prøvde 
å sikre kveldens omsetning. Det ble en tidlig kveld for siste etappe neste morgen som gikk til 
Kiel for fergen hjem til Oslo.

Avslutning

Kielfergen er jo som alle andre lange båtreiser, kjedelig men et nødvendig onde. Jeg savner 
forresten partybåten fra Colorline fra Oslo til Fredrikshavn (Eller var det Hirtshals??) på vei 
til Mosten. Der var det brun pub, pianoklamring, nattklubb med trøkk og det hele. Vi ankom 
i alle fall trygt tilbake i Oslo. Vi hadde ikke hatt noen uhell, alle hadde hatt en fantastisk tur, 
hvor vi hadde vært fantastisk heldige med været. Uken etter vi kom hjem var veien over 
Grossglockner stengt grunnet snøvær!!! 

Tri-Days kan TRYGT anbefales. Det finnes masse informasjon på nettet og You-Tube. Så 
dersom dere ikke har planer og ledig tid i slutten av juni, så hiv dere rundt og få med dere 
Tri-Day’s. Neste høydepunkt nå bli Mosten, og dersom Bladsøker’n går i trykken og blir  
distribuert der så ses vi der nede. 
 
God sommer. 





RETUR: 
TOMCC v/Jens Hovind 

Hovinvegen 9 
2067 Jessheim

GET YOUR TRIUMPH AT YOUR NEAREST DEALER


