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Leder
Vær hilset kjære Triumph entusiaster.
Triumph sesongen er så vidt begynt og den første turen ble tatt 1 Mai, som etter hvert er
blitt Motorsykkelens dag.
Været var strålende og det var veldig mange
2 hjulinger på veien denne dagen. Alle klør i
fingrene etter å kjøre etter en lang vinter, men
etter 1 mai har vi hatt snø kaos på østlandet
og i skrivende stund snør det ute igjen. Vel,
det er bare å smøre seg med tålmodighet,
sommer`n kommer i år også.

overnatting, mat og drikke. Dette vil gjøre
det til et enklere arrangement for styret og
når det kommer over 100 Triumph`r vil det
fremdeles gi et godt overskudd til klubben.
Husk å skrive navn og adresse ved innbetaling
av medlemskontingent, og husk også å melde
om adresse forandring hvis Du har flyttet.

Klubben arrangerte tur til Berlin 21 til 23
April og vi var 17 stykker som var med på
turen. Det ble avlagt besøk på 2 Triumph
butikker, cruise på elven Spree, vandring ved
rester av Berlin muren, kneipe besøk og gode
tyske måltider om kvelden. Alle koste seg, og
vi får se hva vi finner på til neste år.

Da er det bare å ønske dere alle en god
sommer og husk at Triumphe`n liker seg aller
best på veien. Vi sees på Britanniarally.
In Triumph we trust
Jens Hovind
Formann

Klubben har de siste årene øket i antall og
nå er vi rett under 200 medlemmer. Dette er
hyggelig og en fin tilbakemelding til styre og
til verdens beste motorsykkel. Styre har nå
medlemmer fra Trondheim i nord til Porsgrunn
i syd, og siden vi er en klubb for hele Norge
trenger vi et styre som representerer alle. Ikke
nøl med å ta kontakt hvis Du ønsker å være
med å dra klubben videre.
Årets Britanniarally blir igjen arrangert hos
Farmer MC nord for Lillehammer og datoen
er 30 Juni til 2 Juli. Hvis ikke helga allerede er
avsatt så er det på tide å gjøre det. Arrangering
av Britanniarally er en dugnad for styre og en
liten dugnadsgjeng av medlemmer. Kanskje
tiden snart er inn å følge eksempelet til andre
klubber som leier treffplass tilrettelagt med
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redaktøren

har ordet

Da kom vi til slutt i havn med årets første Bladsøker. Tusen takk til dere som har
bidratt med artikler denne gangen.
Mange fine bidrag, og interessant lesning
både fra mekking i garasjen og fra diverse
turer i det store utland. Spesielt moro å være
redaktør når en kan få så mye god god hjelp
fra leserne.

i Skandinavia som kan være verd et besøk.
For deg som deltar på flere, sjekk ut WATOC
Rally Challenge. På våre hjemmesider og på
vår Facebook-side finnes det også oppdaterte
lister over treff i regi av TOMCC og andre
interessante treff for Anglofile! Lykke til med
2017-sesongen. Ride safe! It’s EASY on a
Triumph Nils Hjallen Redaktør

Antall bidrag gir også et bra bilde av at det
er stor aktivitet blant våre medlemmer. Jeg
håper dette kan inspirere enda flere til å sende
inn artikler og bilder til oss. Ekstra hyggelig
å se at det er en stadig økende interesse for
de flotte syklene vi liker så godt. Triumph
har igjen lansert nye modeller som ser ut
til å treffe blink. Etter å ha snakket med
forhandlerne, er det stor optimisme å spore,
og for flere av syklene er det også venteliste
på levering.
Jeg var så heldig å få en god prat med Geir
Jacobsen hos Classic Motorcycles på Sem
ved Tønsberg. Triumph-merket i Norge
hadde ikke vært det samme uten Geir og
hans brennende lidenskap for engelske sykler
gjennom de 35 årene han har drevet på uten
opphold, også gjennom perioder med tøffe
tider for merket vårt. Triumph World storebutikken i Bergen har også hatt offisiell
åpning, og melder om stor interesse for de
nye syklene. Tusen takk til Triumph i vest for
artikkelen fra åpningen som vi trykker her .
Ellers så håper jeg å se flest mulig av dere på
treff i sommer. Treffet vårt er jo selvskrevent,
men det er også en rekke andre fine treff rundt
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STRIPA.....
KUNSTEN Å KJØRE
Regel nr.2. Motorsykkelen følger alltid førerens blikk ...
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En «nesten» vanlig lørdag!
Tekst: Vivi & Jahn-Håvard

Vår plan for denne lørdagen i februar var å ta en tur til Alf Graarud
Motor Sarpsborg.
•
Vi startet tidlig den lørdagen
og hadde med oss kaffe og skulle ta
det som en kosetur. I hvert fall for min
del, kanskje Jahn-Håvard hadde litt
andre planer. (drøm om en ny sykkel)

nedover, mens Jahn-Håvard snakket
og drømte litt om Bobber’n og forfalte
hvor flott den var. Mens vi snakket
om alt mulig, egentlig mest sykkel, så
sa jeg at det er sikkert en flott sykkel,
men det vil jo si at den kun er for deg.

Jahn-Håvard var spent på hvordan
Bobber’n var og håpet at den var Den er for stor til at jeg kan kjøre den
kommet til butikken. Jeg satt som vanlig og den har kun 1 sete. Så egentlig
med mitt strikketøyet når vi kjørte kunne jeg tenkt meg en sykkel selv.
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Bildetekst

Da våkna gubben og så på meg med stor
øyne og sa Å, er det slik det er...Mer
ble det nesten ikke sagt på turen fram
til butikken for nå hadde han fått noe å
tenke på. Da vi kom fram var det masse
mennesker der, for de skulle promotere
både sykler og utstyr den dagen.

Så det endte med kjøp av 2
sykler den lørdagen og vi er
utrolige stolte av syklene våres.
Takker samtidig for en
flott service fra Graarud
Vivi & Jahn-Håvard

Vi kom inn i butikken og hva var det
jeg så rett foran meg, ble nesten litt
forelska. Der stor sykkelen jeg hadde
ønsket meg i mitt hode, men aldri
hadde sett før.Triumph Street Cup 2017,
Det ble ikke bedre når jeg satte meg
på den og flere kom og sa at den Må
du bare kjøpe, passer perfekt til deg.
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Bildetekst

utrolig
Motor.

Classic Motorcycles
med Geir Jacobsen i 35 år
Tekst: Nils Hjallen

Verkstedprat med en ekte entusiast
Triumph har ikke hatt noen stor markedsandel i Norge fra gammelt av. MC markedet i
Norge var lite, og 1969 var første år totalsalget av motorsykler var over 100 stk. Det har
vært solgt betydelig mer i Sverige. Geir kan
fortelle at i 1969 ble det solgt 2000 Triumph
i Sverige. I Norge var det slutt på engelske
sykler fra 1/1 72 pga krav om høyre fotbrems.
Det var en engelskmann i Stavanger som
drev på et års tid i 79-80, og et dekkfrima i
Kristiansand blant som solgte noen sykler.
Slik sett var det et behov for en ren engelsk
MC-forhandler i Norge.

I forbindelse med åpen dag på Classic
Motorcycles forleden, fikk jeg tatt en prat med
daglig leder og eier Geir Jacobsen. Classic
Motorcycles er faktisk en av, om ikke verdens
eldste eksisterende Triumph-forhandler som
har drevet lengst sammenhengende (35 år).
Jeg var også interessert i å høre litt om Geirs
meritter innen Classic Racing, som han har
drevet med i snart 30 år.
Geir kjøpte sin første engelske sykkel i 1973.
Det var en Ariel 500. Da var han kun 14 år
gammel (!)

I 1982 dro de derfor til fabrikken i Meriden, og bestilte 27 nye motorsykler. De fikk
kun 3 stk levert, da var fabrikken i realiteten
konkurs, og kunne ikke levere. De tre ga
derimot ikke opp. For å dekke behovet, ble
det noen år med bruktimport fra England.
De fikk tak i blant annet 10 stk T160, flere
ganske nye Bonneviller og 1 Thunderbird .

Han har alltid vært interessert i å skru, og
stod «i bånd» som barn i lastebilverkstedet
til bestefaren. Geir dro til sjøs allerede som
16-åring, og etter noen år ute, fikk han ideen
om å starte motorsykkelverksted.
I starten hadde han med seg 2 andre.

Christine, Hanna, Rikke og Geir under Daytona
race i 2000
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Geir har et stort delelager, og alle kan vel

Høsten 1990 var han i Tyskland hvor de nye
Hinckley-Triumphene ble lansert. På grunn
av fabrikkens program for lansering, der Tyskland, England og Spania stod først i køen,
fikk Geir den første sykkelen fra Hinckley
først i -94. Det var en Trident 900. Han som
kjøpte den da, har nettopp byttet den inn i en
ny Bonneville(!)
Classic Motorcycles var først lokalisert i Sla-

Hva skyldes all denne røyken mon tro?
Foto: Geir Jacobsen
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Rune og Anniken fra Tønsberg prøvekjører nye sykler hos Geir

gen i 11 år, senere holdt de til i Tønsberg i 4 år.
På Sem har de holdt til i de siste 19 årene. De
er i dag 3 ansatte, og er en ren familiebedrift.
I tillegg til Geir, kan du i butikken møte
de blide og hyggelige jentene hans, datteren
Rikke og kona Hanna. Datteren Christine
har også jobbet i butikken tidligere.

Fra -85 fikk Harris agentur på å bygge Triumph, under begrensede betingelser (de fikk
blant annet ikke selge til USA). De tok inn 42
stk Harris-Bonneviller, omtrent samtidig som
Norge hadde en økonomisk nedtur, med høye
renter. Det førte til at salget gikk trådt. Harris
sluttet med Triumph i 89-90. Geir importere
på denne tiden mange brukte Triumpher fra
USA. Disse hadde bedre kvalitet enn mye av
det du kunne få fra England, da de ble kjøpt
fra steder i USA med tørt klima. De hadde
også ofte lav km. Geir leide lastebil, og kjørte
til havnene i New York, Texas og Baltimore,
og fikk syklene lastet i containere for skipning til Norge. Han mener det kan ha vært ca
300 stk som ble hentet der.

skrive under på at han sannsynligvis har det
meste av det du trenger til din gamle Triumph,
Norton eller BSA. Geir har alltid mye å gjøre,
men han tar seg alltid god tid til kundene, og
sørger for at du får med deg det du trenger. Jeg
synes selv det er spesielt trivelig å få de hånd-

for, og har jobbet med hele livet.
Geir har også vært en av de ledende i Norge
på Classic Racing. Han debuterte med Racing i 1988, med sin Triumph Bonneville T140
gatesykkel. Da konkurrerte han mot 41 nye
Suzukier (GSX-er og Rsykler). De kjørte fra ham på langstrekkene,
men han tok dem i svingene, og han endte til
slutt på 6.plass, noe som ble lagt merke til.
Han har vært i USA og deltatt 10 ganger på
Daytona. Der har han lånt Tridenter. Siste
gang var i 2010, i forbindelse med Bike
week, som frem til da ble arrangert samtidig
med Classic Racing.
Han har også vært på pallen med racinglegenden Garry Nixon. Der kjørte Geir Rickmann Trident, med brødrene Rickmann til
stede. I Skandinavia har han blant annet vunnet 25 års racet, og 50 års racet i Sverige. Han
vant også det første Arctic Race i Mo i Rana
i -95, han vant 20 års jubileum for det i 2015

Geir i fint driv i svingen

skrevne kvitteringene derfra. Geir kan svare
på det meste, og har vanvittig med kunnskap
om engelske sykler. Det er dette han brenner

Hos Geir kan du få det du trenger av deler til sykkelen din.
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Det er alltid trivelig å ta turen innom den
lille butikken i Sem. Her er det mye for enhver smak. Det fins jo heller ikke noe bedre
å bruke penger på enn engelske motorsykler,
er det vel?
Geir med gromsykkelen. Bonnevillen han har
hatt gjennom hele karrieren.
Den første sykkelen Geir solgte fra Hinckley kom
nettopp i innbytte fra samme kunde.

med samme sykkel (!). Andre steder han har
kjørt mye er Vålerbanen, Karlskoga, Falkenberg og Knutstorp. Han nevner spesielt flere
dueller på banen som ble lagt merke til for
underholdende kjøring, blant annet en med
Vagn Jensen på Jyllandsringen. I sesongen
er det stort sett 1 race pr måned, med flere i
august.Dette er først og fremst er en morsom
hobby, som han har brukt mye tid og penger
på.

Den alltid strålende Rikke
jobber nå full tid i butikken.

Det fine med Classic Racing er at du ikke kan ha
nyere sykkel enn før 1973. På denne måten har
du alltid det råeste som er på markedet, og du
trenger ikke bytte sykkel når 1.januar kommer.
Geir prøver som regel å få med seg TOMCCtreffene, så lenge det ikke kolliderer med løp
han er med i. Sommeren og høsten er sesong
både for butikken og Racingen, så det er ikke
lett å få tid til alt.
Med alle de siste flotte modellene som Triumph har lansert, ønsker vi lykke til med salg
av nye sykler, og håper at Classic Motorcycles fortsetter å yte den gode servicen vi er
vant til, i mange år fremover.
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Gjennoppliving
av 1970 Triumph T120 Bonneville,
del 2

Tekst: Kjetil Eide Andersen TOMCC medlem fra Ski

I jubileumsnummeret av Bladsøker’n # 1–2016 kunne dere lese om mitt
Bonneville restaureringsprosjekt som startet i 2004. I samme artikkel lovte jeg
en oppfølger av historien inkludert ferdigstilling og registrering. Målet var at
prosjektet skulle på veien i fjor høst, men så var det tiden da, familiefar, jobb,
hus, hytte, sommer, MC kjøring (Tri-Days) etc.
Jeg kom heldigvis i gang igjen i november
med å organisere og klargjøre motordeler. 11.
november rullet jeg endelig ut et rolling chassis
fra kjelleren og ut til ”furtebua” i garasjen
for montering av motor og resterende. 28.3
ble prosjektet kronet med godkjenning av
Biltilsynet og registreringsnummer T-2076,
en stor dag må vite!

om de har skruer med både kjørnemerker
og festet med Locktite. Nytt primærkjede,
Sparx alternator kit, regulator/rectifier med

Det tok jammen sin tid å komme igang med
å bygge opp motoren, dørstokk mila kan ofte
være lang, mulig en og annen sjel kjenner
seg igjen? Vel, felles skjebne er felles trøst.
Alle tidligere anskaffede motordeler skulle
finnes frem, alt som ikke allerede var rent,
skulle rengjøres, gamle lagre fjernes og nye
presses på plass. Det var godt kona var ute
av huset da oppvaskmaskinen ble benyttet
til siste vaskefinish, og stekeovnen ble
brukt for å varme opp motorblokka. Veiv og
sylindertopp ble overhalt hos SRM i England
for snart 10 år siden og har ligget tørt og godt
på vent.
Girkassen er original med 1970 delenummer
stemplet inn på alle deler. Lagre er skiftet og
camplate er ny. Clutchen er også original med
unntak av clutchub som er av nyere årgang
med klinkede bolter. Jeg har dårlig erfaring
med 1970 hub hvor skruene skrur seg ut selv
12
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capacitatorer også på plass for å nevne noe.
Jeg syns det er ok med modifikasjoner som
ikke syns og at det ikke går utover original
utseende. Det er dessuten ingen ulempe at
alt funker – hver gang. Man kjører tross alt
endel mil på disse doningene hver sesong. Så
beklager Lucas, mørkets fyrste, jeg sverger til
noen nymotens greier.

amatør mekaniker som meg selv. Det er lett
å gå på en ”smell” når man ikke gjør dette til
daglig. I vinter har jeg gått mye på ski, så det
har ikke bare blitt mekking. Jeg syns det er
helt ok å jobbe litt nå og da så det ikke bare
blir stress.

Det hører med til historien at min gode venn
Paul som også har flere Triumph’s, oppdaget
et par småting underveis som jeg hadde
oversett. Eksempelvis hadde jeg montert
Sparx statoren med uttaksledningen nede og
ikke oppe. En replica brakett for nedre feste
av oljetank (ca 5mm smalere i godset) ble
også oppdaget. Godt jeg fikk vridd statoren
og byttet til original brakett, man kan jo ikke
bli tatt for juks i faget he he.

prosjekter da alt skulle ordnes på en gang
med resulterende og i tillegg går man lei.

Dette er basert på erfaring fra tidligere

Paul kjøpte forresten for 4 år siden et urørt
og rustent 1970 T120R prosjekt av Yla i
Mandal. Han har holdt på med sitt prosjekt
og jeg mitt, så vi har inspirert hverandre. Han
har ligget en måned foran meg i prosessen og
fikk registrert sin flotte sykkel 28.2.
Å restaurere en 1970 modell byr på flere
morsomme utfordringer, blant annet fordi
delekatalogen ikke er helt korrekt. Eksempelvis
står det i katalogen at bensinslangene skal

Hughie Hancox møtte jeg på Stafford i 2000,
og hans produserte video/dvd om overhaling
av en Triumph motor er gull verdt for en
14

festes med vanlige slangeklemmer og at
bremselys boksen på kjedekassen skal festes
med mutter på innsiden av kjedekassen.
Dette er ikke korrekt, noe som blant annet er
konfirmert av Graham Bowen som vel kan
regnes som en av de beste til å restaurere
Triumph. Så hva er riktig? Jo, bensinslangene
skal ha hylser i begge ender som er presset

pærene som har en tendens til å slukke etter
mil med gode vibrasjoner.

på. Skruene til bremselys boksen festes med
hodet på innsiden av kjedekassen, så kommer
mutter, deretter tres boksen på og festes med
ny mutter. Det er ikke lett for en legmann
å bli klok på dette her, men morro er det. I
tillegg er det jo forskjell på en Triumph som
er produsert tidlig på året og sent på året.

laget med originalt Triumph verktøy som
passer som hånd i hanske. Repro ballong
lyddempere finnes i mange ”fasonger”, og
felles for mange er at de ikke er skikkelig
valset og har en mer kon fasong i bakkant.
Jeg fikk kjøpt et par på Stafford for et par
siden med korrekte mål og fasong.

Det er greit med godt lys, det hender jo at en
godt voksen mann er ute å kjører etter mørkets
frembrudd. Jeg har derfor original Lucas
reflektor, dog med H4 innsats, det får så være
at koblingen i lyktehodet ikke er original. H4
pærer holder dessuten lengre enn de gamle

Kontrollboksen for elektronisk tenning har
jeg plassert foran coilene der hvor hornrele’et
til de doble Clearhooter Windtone’s vanligvis
er montert. Hornrele’et er flyttet ned
mellom hornene hvor det vanligvis sitter en
kondensator pakke.

Eksosanlegget er nytt og det må legges til at
det lages mye som ser fint ut, men med dårlig
passform slik at det må presses på plass. Da
tar det ikke mange mil før ting sprekker. Jeg
har fått tak i nye eksosbenn som har blitt
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Den er fjernet fordi jeg har elektronisk
tenning.

gamle. Selv om jeg ”tippet”forgasserne til det
flommet, prøvde med og uten choke, var det
dårlig med tenning og start. Tennpluggene
ble sjekket flere ganger og de var helt tørre.
Ventil klaringer ble også dobbeltsjekket,
uten at de avdekket noen feil. Ved å benytte
en spruteflaske og sprøyte inn bensin i
forgasseren med forgasser stemplet helt oppe
(full gass) så startet den med en gang. Paul
foreslo da han kom på besøk samme dag at
vi skulle prøve å løpe den i gang. Jeg gikk

Sparx likeretter og spennings regulator med
capacitator (minibatteri) har jeg festet under
batteriboksen, ”out of sight out of mind”.
På mine tidligere prosjekter har jeg montert
Trident oljefilter som sitter i et sylindrisk rør
plassert foran batteriboksen. Jeg var i tvil
om jeg skulle montere det, men av estetiske
hensyn, det er litt synlig, og i tillegg til at

det er umulig å unngå svetting fra ekstra
oljeslanger så har jeg lattdet være. Jeg får
huske på hyppigere oljeskift, alternativt
montere det senere.

motvillig med på det, men da startet den også
med en gang. Det er godt å ha optimistiske
kompiser.
Turen til Risløkka Trafikkstasjon for
registrering den 28.3 foregikk med sykkelen
i lånt kappelhenger for sikkerhets skyld.
Kontroll og registrering gikk greit selv om min
gode kone og ”hjelpemann” syns 2 timer der
inne var laaaaaang tid. Alle gode registrerings

Triumph’en ble startet opp for første gang
torsdag 16.3. Det hører med til historien
at den var kranglete til å begynne med. Jeg
trodde først de fabrikknye Amal Concentric
930 forgasserne var mer kresne enn de
16

numre er selvfølgelig opptatt. Min Truxton
replica racer har registreringsnummer B-2076
(Mitt gamle Braathens S.A.F.E ansettelses
nummer) Bokstaven B kan jo like gjerne stå
for Bonneville og 4 sifre muliggjør et minst
mulig skilt. Så da jeg skulle registrere denne
ble det T-2076, hvor bokstaven T skal være
for Triumph. Noen vil sikkert påpeke at det
disse numre ikke tidsriktige, men det kan jeg
leve med.

at alle 4 girene fungerte ok. Jeg skrudde av
primærdekslet også for å sjekke stramming av
clutchfjærene, og de ble justert noe slakkere.
Clutchwire ble smurt opp og vips, så hadde
jeg en passe myk clutch.

Men er det ikke det ene så er det det andre.
Da jeg dagen etter tok første lille prøvetur i
nabolaget fikk jeg ikke den i andre gir eller
høyere gir, og i tillegg var clutchen for hard.
Vel da var det jo bare å åpne opp girkasse å
begynne å sjekke, det samme med cluch’en.
Jeg fant ingen ting galt i girkassa, mulig at
en helt ny camplate og nye lagre bidrar til at
girkassa føles ekstra tight. Etter montering
avytre og indre girkasse deksler sjekket jeg

å kicke den i gang uten resultat. Tipping av
forgasserne ble prøvd uten at det rant bensin.
Det var bensin på tanken og jeg skjønte at
tank lokket var tett da jeg åpnet det, puff
sa det. Da begynte bensinen å renne ned i
forgasserne. Men neida, dette hjalp heller
ikke da den fortsatt nektet å starte. Da var det
bare å sende Arild 3 km tilbake til meg for å
hente slepetau i garasjen.

Onsdag 5.april la jeg ut på min første
skikkelige prøvetur med Paul og Arild på
«slep» Sykkelen startet lett og vi dro i vei
sydover mot Kråkstad. Etter ca 3 km begynte
den å fuske for så å stoppe helt. Jeg prøvde
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Slepet hjem gikk greit selv om jeg følte at
venstrearmen ble noe lengre på turen da tauet
ble holdt med venstre hånd.

tom for prosjekter, det er jeg «livredd» for.
Derfor har jeg allerede kommet godt i gang
med en 1970 T120R som jeg håper å ha ferdig
til neste år. Jeg har også en 1967 ramme og
motorblokk med matching nummer, planen er
at det skal bli en «oldschool bobber» som jeg
skal ha på veien året etter. Som dere sikkert
skjønner så er det jo kun en ting som gjelder
på to hjul – TRIUMPH of Course.

Så var det tid for mer feilsøking. Jeg tok av
tanken og sjekket alle koblinger. Det var ikke
gnist på høyre tennplugg. Jeg kryssbyttet
pluggledningene for å utelukke ledningsbrudd
men fortsatt ikke gnist. Jording av coilene ble
sjekket og jeg hadde mistanke om den kunne
være dårlig da de var jordet til coilbraketten.
Mye lakk på rammen kan muligens redusere
jordings effekten. Jeg jordet coilene til
hornbraketten sammen med wiring harness.
Pluggene jeg hadde brukt var nye, ikke
Champion eller NGK, men med riktige
dimensjoner og varmeverdi. Jeg byttet til et
par gamle NGK plugger jeg hadde liggende.
I tillegg tok jeg pluggledningene fra Truxton
raceren min. Alt dette resulterte i at det ble
mye bedre gnist på begge plugger. Da var
det bare å montere på bensintanken å prøve
å fyre opp igjen. Et lettelses sukk ble trukket
da den startet på første tråkket. Jeg tok på
meg hjelmen og kjørte flere runder rundt på
feltet hvor jeg bor. Den oppførte seg pent, så
da trakk jeg ut på hovedveien og kjørte ca
1 km sydover på flatmark, snudde og kjørte
nordover igjen. Dette gjorde jeg 5-6 ganger
og den gikk meget pent, i tillegg var girkassa
presis og passe hard. Clutchfjærene må nok
strammes litt fordi den sluret litt på clutchen,
selv om justeringskruen på primærsiden
var riktig justert. Det er nok bare å bite i
det sure eple og skru av lyddemper, slakke
alle eksosbenn skruer, tappe olje, skru av
primærdeksel og stramme fjærene litt til, for
så å skru alt på plass igjen. Heldigvis tar denne
jobben mindre enn en time. Så det er «ståa»
pr 25.4 nå som artikkelen skal oversendes
redaktøren av Bladsøker’n.

Fergebilletter er allerede booket for Mosten
og British Bike Meet i pinsen. Vi blir
tilsammen 6 av de 7 kompisene som var med
med Stafford turen du også kan lese om i
denne utgaven av Bladsøker’n. Da er planen
å kjøre ”finblakken” som jeg kaller den dit
ned. Før det gjenstår justering av clutch,
innkjøring og montering av nytt speedometer
og turteller fra Smith Digital Instruments,
det er nesten umulig å se forskjellen på disse
og de gamle «black faced» som sene 1970
modeller hadde.
Vi ses vel på Mosten?
Ha en trygg og fin MC vår og sommer.

Kjetil Eide Andersen
TOMCC medlem fra Ski

IN
TRIUMPH
WE TRUST

Jeg har opprettet en egen Facebook side med
bilder av prosjektet mitt: «Kea’s Triumph
T-120». Der kan dere se mange bildet fra start
til mål. Man må også sørge for og aldri gå
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Hellst Engelsk satt på
pøbb....
Tekst: Bård H.

EN HØSTDAG i 2015 ...og alle var enige om at vi neste år (2016) skulle ta oss en
tur til Isle Of Man igjen. En stund siden sist for noen.

Du må være interessert i Triumph
motorsykler. Planen spikret, vi fyller opp
“ILA SIKRING” (bussen til Geir) med, ja
det går sikkert ti sykler og pakkenelliker inn
i den, setter bussen på fraktebåten fra Brevik
til Immingham (på østkysten av England).
Kjører drøyt 20 mil til Heysham som ligger
nord for Liverpool (på vestkysten). Og ferge
derfra til Douglas på Isle Of Man. Finner oss
en campingplass for base. Så får folk ordne

seg med egen tur-retur og innkvartering.
Ganske enkelt skulle man tro!
Fikk ikke plass til ti sykler, men sju. Så
sju voksne karer vi blei. Alle fikk med seg
blodtrykksmedisinen og en motorsykkel
hver.
Undertegnede (motorrmann) og
Per’a “The Buss Driver” plukket opp “ILA
SIKRING” på kaia i Immingham etter en
natt på flyplasshotell i Humberside. Så fant
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vi tre karer på en bussholdeplass i Doncaster.
De ble akterutseilt pga togstanstrøbbel fra
Stansted og havnet på pøbb i Doncaster.

imponerende. Ta med soveposen eller ett
teppe.
Inntil i år (2016) har det vært mulig for sjåfører
og en motormann å bli med fraktebåten
fra Brevik til Immingham, men det skal de
(DFDS) etter sigende slutte med. Men det er
ikke så farlig. Buss, brødbil ell. kan leveres
på kaia i Brevik og den blir kjørt på og satt
av i Immingham. Maks. lagringstid på kaia i
Immingham er fire døgn uten at det koster noe
ekstra. Båten tar et drøyt døgn på overfarten,
så det er enkelt å komme seg dit innen båten
ankommer. Fly til en by i nærheten og ta tog
eller taxi. Avgangstid fra Brevik er 0200 og
ankomst til Immingham 0500 er også ganske
ukurante, men hva gjør man ikke for å få med
seg en MC, for det anbefales på det sterkeste.

Der ordnet de seg med en enkel overnatting?
REISE Det er meget enkelt å komme seg
til IOM uten MC. Det går masse fly fra
flyplassene rundt Oslo, til Manchester eller

Alternativene til denne måten å få med seg
en sykkel er selvsagt flere, men da må man
komme seg til Nederland eller enda lenger
sør for å finne seg ei ferge til England.
Alternativet fra Esbjerg sluttet å gå i 2014.
Tror “Holy Riders” har arrangert noen cruise
til IOM med innleiet båt fra Vestlandet med
plass til både folk og MC, og det høres
jo ganske besnærende ut. Uten at jeg har
forfulgt det opplegget nærmere. Sannsynlig
er det andre muligheter også. Vi valgte
opplegget via Brevik etc. og det er ett snagg
med det at DFDS setter opp seilingsruter
for max to måneder av gangen. Så billetter
på ferge videre fra England til IOM i denne
“høytiden”, som bør bestilles i god tid, kan gå
føyken. Dette gjelder kun for alternativet med
buss. Er det kun sykkel eller brødbil er det
som regel mulig å gjøre om bilettene under
veis, enten fra

Liverpool. Og fly videre derfra til IOM.
Og som vanlig til overkommelige priser når
man er litt tidlig ute med bestillinger.
Går også hurtigbåt for folk, MC og vanlige
biler (bo- og brødbiler inkl) fra Liverpool.
Større kjøretøy er henvist til Heysham et par
timers kjøring nord for Liverpool.
Uten MC så er fly til John Lennon Liverpool,
en par timers hurtigbåttur, og vipps Douglas
IOM. Kort veg fra John Lennon AirPort til
fergekai om man tar buss eller taxi. På IOM
går det busser over alt og ganske ofte. Taxi,
tog og Heste-trikk er også alternativer. Leiebil
og MC også selvfølgelig (koster sikkert litt)
Fergetider fra Heysham er på odde tidspunkt
midt på natta, så det medfører at man
ankommer Douglas 0530. Blir litt amputert
søvn etc. det døgnet. Er mulig å betale seg til
litt comfort på ferga, i litt bedre og roligere
liggestoler, eller så kan man være litt tidlig
ute, og finne seg litt gulvplass på Kettle
Class. Stolene og comforten der er ikke
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nattmat, frokost og dokø. Fult, vi måtte snu
og kjøre tilbake mot Douglas. Halvveis dit
er det en stor campingplass ved navn “Glen
Lough” (glenloff), hvor flere av oss hadde
hatt tilhold tidligere. Helt grei plass, meget
imøtekommende vertskap og alltid plass til
“en buss til”.

VEL FRAMME Innledningsvis antydet jeg at
det hele ble “settlet” på pøbb. Og det kan jo
kanskje forklare noe av kaoset som oppstod
ca to-tre uker før planlagt avreisetidspunkt.
Som sikkert mange vet består Manx GP av en
uke med trening og en uke med race.
Vi hadde peilet oss inn på å få med oss uke
to “Race Week”. Men vi hadde også lyst til å
få med oss “Jurby Festival” som er et must.
5-6000 sykler og masse MC-ablegøyer på
den gamle flyplassen i Jurby nord-vest på
IOM. Kan kjøre noen runder der selv også
med egen sykkel om man vil (koster penger)

Áberet med den plassen er at det IKKE er
gangavstand til en pøbb !!! selvom noen av
oss
faktisk gjorde det, altså gikk til pøbb både til
Union Mills, Quarter Bridge og andre veien
til Crosby. Helt unødvendig selvfølgelig fordi
det går buss punktlig og ganske ofte, og ikke
minst taxi som blir billigere enn bussen når
man er flere enn to.

“Jurby Festival” er tradisjonen tro på
søndagen før Race Week. Vi ankom denne
søndagen kl 0545, og hadde i utgangspunktet
god tid til å rekke etablering av Base Camp,
få stablet ut noen sykler fra “ILA SIKRING”
og avgårde til Jurby.

OVERNATTING
Det finnes et utall av overnattingsmuligheter
på IOM selvfølgelig. Flere campingplasser,
hotell, B&B’s, leiligheter og hus over hele
øya. Populære steder krever som regel at man
bestiller på forhånd.

Vel, vi hadde peilet oss inn på campingen i
Peel, som er en plass som ligger gunstig til
i forhold til et utvalg av pøbber og andre
fasiliteter i den meget koselige havnebyen
Peel på vestkysten av IOM, en liten halvtime
med bussen fra Douglas.

Folket på IOM er dessuten veldig gjestfrie, så
er man i knipa er det bare å komme seg inn
på en pøbb før stengetid, så dukker det opp en
sofa ell. lignende hos en av stamkundene. Det
fikk Rolf bekreftet, han ankom øya ett døgn
før oss andre.

Vi ankom, om ikke med “jet lag”, så i hvert
fall litt rufsne, lavt blodsukker og tørste, til
en smekk full camping hvor nattravner og
morgenfugler stabbet litt om hverandre i
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Masse pittoreske veier, landsbyer og fri fart.
Vi fikk med oss en fartsfest og en uendelig
strøm av flotte og spesielle opplevelser og
ikke minst en samling av folk og sykler uten
sidestykke. Ingen dødsfall denne uka, og det
er uvanlig.
Fikk allikevel oppleve en dag undertegnede
og Tor Arne var i inngangen til “Kirk
Michael”at en fullblods kjørte rett fram i den
slake høyresvingen.
Hva som var årsaken vet jeg ikke, men når

WHAT TO DO?
Godt installert på Glen Lough Camping, i
krabbeavstand til servicebygg og midlertidig
oppsatt matvogn (trad. engelsk), og litt
småregn.
Dette er Vestlandet på de britiske øyer. Været
skifter fort og det er mye av det.
Ikke alle kom seg til Jurby av forskjellig
årsaker denne søndag formiddagen, uten
å gå i detalj på det. Det er jo ikke alltid at
det er helt i orden med slike gamle engelske
motorsykler, uansett hvor god tid man har
hatt, eller (ikke) prioritert i forberedelsene.

han traff halmballene som var satt opp mot
steingjerdene og jeg så han var 3-4m opp i
lufta måtte jeg snu meg vekk. Vi sto en 3040m unna og da jeg snudde meg tilbake satt
han faktisk oppreist i veien, og skreik......
helikopteret kom ila 5-6min og vi fikk beskjed
om at han bare hadde brukket skulder og arm.
Racet var det siste den dagen og ble avsluttet
etter dennehendelsen.

Race Day på mandag, onsdag og fredag. Som
nevnt er det mye vær, men vi var heldige.
Det ble race alle dager. De andre dagene er
det alltid andre arrangement.
Jeg har ikke oversikt over alt som skjer, men
kan nevne Classic/Vintage Show i Peel og
The Ramsey Sprint som to happenings som
er verdt å få med seg. I tillegg ta en tur innom
motormuseet i Jurby, men ikke samme dag
som Jurby Festival.

WHERE TO DO IT
Det er et utall av muligheter for å oppleve
galskapen på nært hold. Og et tips er å
planlegge om hvilke fasiliteter man ønsker
tilgjengelig under løpet f.eks mat, drikke, toa.
og mulighet for forflytning. Løypa legger
beslag på hovedveien rundt nordre del av øya,
og gjør det dermed litt kronglete å forflytte
seg mens løpet pågår.

Vi fikk alt været som var mulig å oppdrive
ila uka vi var der. Blir litt klamt om man bor
i teltet da, men det kompenseres greit med
en god Base Camp, pøbb, paracet og gode
fasiliteter for å vaske og tørke på Glen Lough
Camping.

Flere spektakulære strekker er vanskelig
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både å komme til og fra når racet pågår.
For eksempel er de fleste av plassene langs
fjellovergangen fra Ramsey til Creg Ny
Baaikke mulig å forlate eller komme til mens
det kjøres løp. Og som hovedregel gjelder
dette også alle lokasjoner som ligger på
“innsiden” av løypa. Det er unntak, jeg har
kun vært på IOM to ganger og da rekker man
ikke over alt.

pådrag ut fra svingen. Ganske trangt om
plassen, ikke noe store tribuner, men bra pøbb
:-)
Rett etter “Braddan Bridge” er det rigget
opp tribuner og sittegrupper rundt “Kirk
Braddan”. Hyggelig plass med god mat og
rolig atmosfære, drevet av lokale “fruer”.
Adkomst via landlige bakveier under løpene.

Jeg kan nevne de plassene jeg har vært og
starter med: “Grand Stand” som ligger på
høydedraget opp fra sjøen i Douglas. Dette
er selvfølgelig “a place to be” om det er før,
under eller etter løp.
Her finnes alt, og man har tilgang til alle
depoter og folkene som er med og rundt de
forskjellige team og deltagere. Helt OK å
rusle rundt å se på mekking og snakke med
hvem det skulle være. Treffer selvfølgelig alle
kategorier fra multi-million-team til to norske
karer fra Ski i en Transit og campingvogn. Og
mange originaler.....

“Union Mills” som sikkert kan være et bra
sted å bivåne galskapen fra, Pøbb rigget med
god utsikt og høy partyfaktor. Har kun vært
der på en hverdag.
Etter Union Mills kommer man forbi
campingen “Glen Lough”. Helt ok å stå/ligge/sitte frampå grasvollen under løpet, bare
noen centimeter fra galningene, og noen
skritt fra teltet (eller bussen).
Til og fra hit under løp er litt kronglete via en

Merchandises, mat og en benk er mulig å
oppdrive på “Grand Stand”. Billetter til selve
tribunen kan være utsolgt, så er det viktig bør
man ha kjøpt på forhånd. Adkomst til og fra
er enkelt også under løpLitt ut i løpa, etter Bray Hill kommer “Quarter
bridge”, også her er adkomst forholdsvis grei
også under løp. Her er farten lav og det gir
mulighet for flotte bilder og god lyd ved

grusvei på baksiden av campingen, og videre
på små bygdeveier med tilgang til resten av
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øya. Det er flere flotte anledninger videre i
løypa, Crosby, Greeba, Ballacrain og videre
nordover opp langs den svingete dalen forbi
Glen Helen og Sarah’s Cottage.

Men så kommer en av klassikerne med
spektakulære løft over “Ballaugh Bridge”,
sitteplasser og pøbb :-)
Ballacrye Bend, Sulby Straight og et fint
løft over Sulby Bridge, Ginger Hall og så til
Ramsey.

Så kommer man opp og ut av skogen og
det flater litt ut i åpent bondelandskap med
de tradisjonelle stablesteingjerdene. Det
begynner å gå fort igjen. Til man kommer til
“Kirk Michael”. Under løp kommer man seg
ikke lenger videre nordover hverken på den
ene eller andre siden av løypa, med MC.

Fra Ramsey og opp gjennom skogen til
Hairpin, Waterworks til det begynner å bli
åpent opp mot fjellet gjennom klasssike
Gooseneck. Den syke farten over fjellet og
forbi Verandah og Bungalow, over det høyeste
punktet ca 500 moh. Ved Brandywell, og
nedover igjen forbi Kates Cottage til “Creg
Ny Baa”, som er en fint tilrettelagt plass med
tribuner, pøbb og mat. Kjørerne kommer
ned fra fjellet og må slakke bra av på farten
for ikke å havne rett i bardisken. Og så fult
pådrag ut av svingen :-)

Midt i Kirk Michael er det en flott pøbb på
innsiden av løpa, så her er man låst i den tiden
løpet varer. Og det kan variere fra 2-3 timer
til mere eller mindre hele dagen (9 til 1600).
Men det går jo fint an å sitte her en hel dag,
om man tar buss ellet taxi hemmat, eller til en
annen pøbb!
Rett etter “Kirk Michael”, går det fort igjen
og et litt utilgjengelig (kan gå på et nedlagt
jernbanespor, bak brannstassjonen i Krik
Michael) lite “løft” som kalles “Rehncullen”
kan betraktes fra grasvollen rett ved. Hvem
skulle tro at det ble et løft over denne slake
krøn?, men fort går det som sagt, og da er det
ikke mye som skal til. Tok noe slow-mov’s
snutter her, men det gjør seg dårlig på papir.
Så gå turen videre gjennom det idylliske

Etter Greg Ny Baa går det videre ned mot
bebyggelsen i utkanten av Douglas og inn
mot “Grand Stand”. Flere muligheter og
tilrettelagte plasser på denne strekningen
også, og ikke minst lett tilgjengelig.

Da var runden tatt (drøyt 60 km), og beskrevet
fra mitt perspektiv, og som antydet er dette
bare en brøkdel av mange utmerkede og flotte
plasser å gispe og la seg underholde med
kokko MC-underholdning og spenning.

landskapet og flere flotte plasser for en fin
løpsopplevelse, uten den helt store partyfaktor
(ingen pøbber), bortsett fra “Alpine Cottage”.

Og med tanke på at denne runden for de
raskeste klassene kjøres på drøyt 17 minutter
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og snittfart på 210 km/t så er det kanskje ikke
så rart at når det skjer noe, så går det ofte
ganske ille.
WHAT ELSE TO DO,
I Kjør sykkel !!!. Man blir nesten litt religiøs,
hvertfall ydmyk når man kjører runden på en
hverdag, eller etter løp. Det er som å være
på et endeløst stort MC-treff i over en uke.
Man stopper hvor som helst og det er alltid
noe eller noen som har en motorsyklists
perspektiv på tilværelsen.

bekkefaret i dalen nedover mot havet. Følg
bare hovedveien som da går over til å være
A27 mot Peel, som er et must stopp for
ryggstrekk, næringsinntak or just walk along
the harbor and beach.

Mindre asfalterte landeveier over alt.
EN RUNDTUR
En fin rundtur som kan nevnes tar
utgangspunkt i Douglas, kjør vestover langs
A1 (del av Race Course), ta av til venstre ved
Glen Vine (Braaid Rd) til Braaid og videre
langs A26 til Ballasalla. Ta til høyre på A7
forbi Ballabeg og Colby, til høyre på A29 ned
til den lille kystbyen Port Erin. Fin plass for
et stopp for ryggstrekk ellerhyggelig pøbbmat
eller pizza ved stranden på sydsiden av bukta.

Litt kronglete videre ut av Peel, men følg
skilt mot Kirk Michael på vei A4. Et strekke
med nydelig MC-vei hvor det er fristende
å stramme litt vaier. I Kirk Michal kommer
man in på Race Course igjen, og for denne
rundturens del, ta til høyre på A3. Må
innrømme det er litt “rart” å kjøre mot-sols
på Race Course.
Uten at jeg har noe belegg, tror jeg at det er

Selv Geir får litt fot når slike står henslengt på
strandpromenaden i Port Erin.
Korguttene linet opp, ingen badet.
Kjør ut av Port Erin rett nordover langs indre
del av bukten og videre rundt på nordsiden
av golfbanen, og østover ned mot x-ing A29,
A7 og A36. Ta til venstre nordover angs A36
ut i det frie bondelandskapet og videre opp
over lyngheiene drøye 10km. På det høyeste
punktet ta til venstre i Dalby Rd forbi Glen
Rushen mot Dalby. Havutsikten åpner seg
igjen i et vakkert skue. Følg videre nordover
forbi Dalby i vakkert kystlandskap. Man kan
bare ane klippene ned mot det aldri stille
havet i vest. Etter et par kilometer dreier
veien litt østover igjen, ned i et lite dalsøkk
og Glenmaye. Et sted hvor det opplagt har
vært aktiviteter (møller/sag??) knyttet til

signifikant færre tursykler som kjører mo
sols enn “riktige veien”. Fine veier er det
uansett retning, og det er fint å få oppleve det
skogkledte dalføret ned forbi Sarah’s Cottage
og Glen Helen og ned til Ballacrain, hvor
man kommer inn på A1 til venstre, og følger
denne tilbake til Douglas.
Har ikke målt nøyaktig, men det er en rundtur
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på 8-9 mil, så teknisk og med full tank kan
det kanskje gjøres på en drøy time, men det
er ikke å anbefale !!!

sveivestartet en bærbar jetdrevet brannpumpe
på ca 250 bhp.
Sjefen/eieren av motormuseet i Jurby spurte
om vi ønsket å prøve. Dro hele saken ut på
tunet ved museumsbygget, pekte ut to stykker
(undertegnede og Geir) og vi sveivet som gale.
Sjefen sjøl dreiv å fiklet litt, sikkert tenning
og drivstoff, og da hvertfall jeg var begynt
å bli litt “sliten” i sveiva, hylte brannpumpa
opp. Et lite monster (ganske bærbart for to)
sto der og hylte som en F16.

IOM OG ULYKKER
Det er nesten helt ubegripelig hvor godt
folket på IOM har greid å befeste øya som
motorsykkelens Mekka. Det gjelder ikke bare
TT og Manx GP, men det er et stort miljø og
opplegg for grusere og trail der også.
Skal ikke utbrodere så mye rundt
skadestatistikk i forbindelse med løp, men
at MC-turismen har stor betydning for øya
er det liten tvil om. Og at dette med skader
og dødsfall blir dysset ned er også tydelig.
Masse folk, både frivillige og betalte er med
for å skape sikkerhet rundt løypa. Skjer det
en ulykke, blir det effektivt “ryddet” opp og
lite oppmerksomhet rundt det hele. Løp kan
bli avlyst, sperringer fjernet og hverdagen
fortsetter som om ingenting var skjedd.
Ikke noe utbroderinger om detaljer eller
omfanget på radio, eller store overskrifter i
avisene dagen etter.

Ikke akkurat MC, men om det er noen som
kjører rundt på en jetdrevet brannpumpe
konvertert til en to-hjuling så er mulighetene
for det i aller høyeste grad til stede på Isle of
Man.

Apropos radio, det er selvfølgelig egen
radiostasjon (FM) som dekker alle løp. Kan
anbefale å ha med radio og et program når
man er på mindre plasser hvor det ikke er
rigget med høyttalere. Små øreproppradioer
med kun en frekvens kan kjøpes. Akkurat så
elementært som å ta med seg radio på skauen
underfemmila i Kollen dette da!

HVA FIKK VI PLASS TIL PÅ TUR MED
“ILA SIKRING”
Kjøttvekta var tre Triumph, en Triton og en
BSA, og så ble det spedd på med en kopp
med ris og en pizza.

WHAT ELSE TO DO, II
“Just be there” er nok. Man vil komme over
gamle kjente venner, vitser og historier,
juveler og smykker. Men jeg tror man skal
være temmelig blasért og “formann” om man
ikke kommer over rariteter og sjeldenheter
både av folk, kjøretøy, innretninger, natur og
opplevelser etter en ukes opphold på IOM.

Hvordan vi kom oss hemmat til gamlelandet
er en historie for seg......
Mvh Bård H.

Skal ikke dra dette lengre nå, men som et
eksempel på det siste er det første gang jeg har
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TRIAL
Trial er en hybridmaskin for
dem som ikke klarer å velge
mellom veien og omgivelsene ...
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Årets MC Messe på
LillestrøM
Tekst og bilder: Nils Hjallen

Årets MC Messe på Lillestrøm hadde mye fint å by på for de MC-frelste. Alle
kjente motorsykkelmerker var med.
EUs nye utslippskrav til MC-motorer (Euro
4-kravene) ble innført ved nyttår. Produsentene
hadde utstyrt sine 2017-modeller med
motorer som tilfredsstiller de nye kravene.
Den store Triumph-standen var stort sett
full av folk som ville se på/sitte på de nye
modellene.
En liten gjeng fra klubben hadde tatt turen
inn på lørdag. Synes det var spesielt moro
med Andrè Villa Show! Fantastisk å se på de
spektakulære triksene de gjør høyt oppunder
taket i hallen.
Fin oppkjøring til MC-sesongen.

Triumph Bobber var populær på messen.

Andrè Villa med venner svevde høyt under taket.

Wagners «Alco-Joy» var også der.
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Pelsen sin Tiger har fått omtale i Biker Journal
Triton blir aldri feil.

r godt besøkt

Triumph-standen va

31 En liten

gjeng fra klubben møtte for

en prat.

Triumph til Berlin
21.3 – 23.3.17.
Tekst: Vivi

17 personer hadde en fin tur til Berlin, 6 fra Danmark og 11 fra Norge. Vi kom
med forskjellig fly, vårt først treffsted var Kings Brown for å slukke tørsten.
Men det stedet var ikke åpent så tidlig på dagen kl. 17.00, men hva gjorde vel
det, vi gikk bare til naboen som var åpen.
Morsomt å se Triumph venner fra Danmark,
Follebu, Trondheim og Jessheim, det må jo
bare bli et lystig lag og masse latter.
Det var for øvrig en nytt tilskudd og det var
Jens nye kjæreste Laila, en søt pike som man
sier i Danmark.
Vi spiste på Schildkrøte fredagen og det ble
spist forskjellige tyske retter. Jahn-Håvard
syns det var noe som manglet for det er jo
asparges tid. Så han spanderte den gode
grønnsaken for de som ønsket det.
Etterpå ble det nattklubb, med levende
musikk og enormt mange mennesker. Vi
hygget oss og de fleste fant veien hjem.
Lørdag ble det tur til Triumph butikk for de
som ønsket det. Her ble det nytt sete til JahnHåvard`s Bobber og dyre T-skjorter til J-H og
Jens. Men det spiller jo ingen rolle når det
står Triumph på dem.
Så møtte vi alle på SAS hotellet hvor Follebu
gjengen bodde. Vi var som vanlig tørste, men
ikke lett å få bestilt, for «gretne Hjerterud var
sjefen her». Men vi fikk flytende til slutt, gir
oss ikke!
Så ble det en kjempefin sightseeing på elven
Spree med mye informasjon om severdigheter,
en tur som anbefales og spesielt når det er fint
vær. Det var noen som fikk tilsnakk da de var
litt høylytte, skjønner ikke det, men det gikk
bra.
Det var alt mulig vær den lørdagen så det
ble ikke akkurat noen utepils, men en god

meksikansk restaurant ble det til lunsj.
Så åpnet Ellen og Terje sitt business rom på
SAS hotellet og der ble det servert både øl,
Baileys og kaffe, utrolig hvor mange man kan
være på et slikt rom.
En fin rusletur til kveldens restaurant
Augustiner Am Gendarmenmarkt.
Vi var heller ikke særlig heldig med servitøren
her, han var gretten og hadde ikke sovet på 2
døgn.
Men vi klarte å lure han til slutt og fikk snaps
i massevis og alt mye annet godt drikke og
maten var grei. Grønnsaker var vel glemt,
men vi koste oss masse.
Det ble skrevet ned noen tanker rundt bordet
og her er dem.
Vi sidder i Berlin og synger lidt.
Her mødte vi et helt langbord med lys i
øynene og grappa i hånden. Enorm lykke.
Veldig godt initiativ af klubben med denne
tur.
Meget hyggelig tur, vi har kost oss, håper det
blir flere turer. Hilsen Ellen og Terje. Hva
med alle kaninene.
For en herlig gjeng, glad i alle og enhver
In Trumph we Trust
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Bildetekst
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Bildetekst

WATOC
TEKST :Crister Karlsen

World Association of Triumph Owners Club ble dannet i 1997. Grunnen var å
gjøre det enklere for Triumph-eiere å reise til andre land, møte nye Triumphentusiaster så vel som å lære av hverandre for å utvikle sine respektive klubber. I
dag er det åtte aktive klubber som danner kjernen i samarbeidet.
Disse klubbene er i tillegg TOMCC Sverige, TOMCC Norge, Danmark TOC,
TmoC Tyskland, TOCN Holland, TOMCC-England, TOMCC-Belgia Triumph
Trident og Rocket 3 klubb i England,
Triton på Frankrike og TOMCC av New
Zealand Inc., som til sammen har mer enn
8000 medlemmer.

Hvert år møtes representanter fra de ulike
klubbene for å dele informasjon om neste
års treff. De drøfter også ulike problemer
eller erfaringer som kan trekkes fra det
siste året.
Et annet tiltak for å oppmuntre å reise til
ulike treff er WATOC Rally Challenge.
Deltakerne i denne får et merke og et sertifikat som bevis på sin prestasjon. Den
som kjører flest kilometer til ulike møter,
vil også motta en liten premie. Det viktigste er at du faktisk brukt Triumph å møte
likesinnede mennesker i andre land, og
forhåpentligvis bli en opplevelse rikere.
Og dette er poenget, og hele ideen om
WATOC.

Tidligere var det vanskelig å finne informasjon om ulike treff organisert i de ulike
landene. Nå kan du enkelt finne denne informasjonen enten på WATOC sine nettsider eller vår egen nettside. WATOC gjør
en innsats for å unngå kollisjoner mellom
de ulike arrangementer, selv om det er
vanskelig å unngå 100%.

Hver klubb har oppnevnt en kontakt- Hilsen Crister Karlsen,
person (ILO), som forvalter kontakter (Watoc-kontakt, ILO)
med andre klubber. Han / hun fungerer
også som kontaktperson for de enkelte
medlemmer. Hvis du har spørsmål om
reise, møter, Triumph forhandler, eller på
annen måte er knyttet til Triumph å gjøre,
kan du alltid få hjelp med kontakter via
klubbens ILO. Noen land har også en liste
over hvor du kan få mekanisk hjelp til din
Triumph hvis du får problemer når du er
på farten.
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Classic Motorcycle
Show Stafford 22-23. april

Siden 2000 har det blitt mange turer til Stafford, jeg tror dette var den 10.
turen i rekken. Vi har stort sett vært 7 stykker på tur med meg som reiseleder
og sjåfør. Programmet består av en 4 dagers tur med avreise fra Oslo til
Heathrow på torsdag og hjemreise fra Heathrow på søndag.
Kjetil Eide Andersen TOMCC medlem fra Ski

Vi legger ofte inn besøk på museum, Triumph butikk og ACE Cafe med overnatting
i London første dag. Fredags morgen går
turen til Birmingham området, hvor vi blant
annet har besøkt Meriden hvor fabrikken lå,
vært på omvisning på Hinckley fabrikken,
National Motorcycle Museum og Triumph
butikken i Birmingham. Fredags ettermiddag ankommer vi Stafford hvor vi har bodd
på en hyggelig B&B. Fredags kveld går med
til skryting og ljuging (som vanlig) fukting
av tørste ganer med dertil egnet væske før vi
ender ut på byen på lokale puber med bespisning. Lørdag og søndag går med til å traske
rundt på messa med beundring av mange
flotte sykler og shoppe hva man måtte trenge
for sine prosjekter. Utvalget av deler, ting
og tang er enormt, reneste «Mekka» for en
ihuga entusiast. Lørdagskvelden går i samme
sjanger som kvelden før. Avreise fra Stafford
skjer oftest i 13-14 tiden søndags ettermiddag med ankomst Heathrow etter ca 20 mil
på veien i leiebilen og avgang Heathrow med
kurs for Oslo i 1930 tiden.

Torsdag 20.4
Arild fikk æren av å være sjåfør til OSL med
Paul, Haakon, Henrik og meg i bilen. Jørn og
Ken tok et tidligere fly og de skulle vi møte i
London. Jeg hadde tidligere sendt ut en elektronisk spørreundersøkelse med spørsmål og
forslag til aktiviteter for helgen. I år falt valget på å kjøre rett til Reg Allen, handle litt der,

Blide karer etter besøk i London’s eldste Triumph butikk Reg
Allen.

Planlegging av årets tur begynte allerede med
avreise fra Stafford i fjor. Da booket vi 3 rom
på Wyndale Guesthouse for i år. Flybillettene
kjøpte i allerede i november, ikke noe å si på
ca kr 1500 t/r på våre ønskede reisetidspunkt.
Hotell i London bookes også ca 6 måneder i
forveien.
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Henrik, Paul og Arild er klar for både mat og drikke på et
velkjent landemerke for motor interesserte.

leve med at de andre gutta nøt kalde øl på
pub’en like ved før vi kjørte opp til Wembley
området. Første stopp på hotellet er påfyll av
væske i baren, da får jeg endelig anledning til
å nyte det selv. Etter etpar øl, en rask tur på
rommet med bagasjen går turen videre med
taxi til Ace Cafe ca 2-3 km unna. Der er interessant å komme dit med stedets morsomme
historie og innredning. Selv om de har en enkel meny så er ikke maten så hakkenes gal,
alle gutta fortærte en aldeles utmerket diger

Nydelige Rob North Trident’er på National Motorcycle
Museum i Birmingham. Henrik og Paul forøvrig korrekt
antrukket som seg hør og bør.

kort pub besøk i samme gate for så å fortsette
videre til hotellet. Vi kom oss greit gjennomLondon trafikken og fikk parkert et par hundre meter i fra butikken hvor vi møtte Jørn
og Ken. Det er alltid like hyggelig å besøke
London’s eldste Triumph butikk. Bill Crosby
har drevet butikken i over 60 år, og jeg tror
ingen ting er forandret der siden butikken var
ny. Å passere dørstokken der er som å skru

Kanskje den peneste og cooleste utstilte bikern på Stafford?
Må vel være en Triumph T150 motor med 1000 ccm sylinderkit stappet inn i en Featherbedramme og nydelig finish.

Graham Bowen og Kjetil foran Bowen’s 1962 Bonneville som
fikk førstepremie for beste restaurerte sykkel.
Imponerende utsikt over den største messehallen på Stafford
hvor man får tak i nesten alt.

klokka 60 år tilbake. Utvalget av hva de har
på lager er overraskende bra, og system har
de tydeligvis i sakene. Vi kunne jo ikke bare
troppe opp syv mann for å kikke rundt i butikken så litt shopping der ble det jo selv om
målet vårt var Stafford. Det kan nevnes at
Jørn etter min mening var svine heldig fikk
kjøpt et par NOS Clearhooter HF80 horn med
originale klistrelapper til en meget hyggelig
pris der. Denne butikken er absolutt verdt et
besøk og det er alltid hyggelig å stikke innom
der.
Som selvutnevnt reiseleder og sjåfør får man

fish and ships tallerken. Praten går livlig og
latteren sitter meget løst i denne gjengen som
har kjent hverandre i mange år. Vi har vett
nok nok å komme oss tilbake til hotellet med
bruk av apostlenes hester, frisk luft tar ingen
skade av. Innsatsen krones heldigvis med en
liten nightcap på hotellet før nattesøvnen skal
inntas.
Fredag 21.4
Vi møttes til frokost på hotellet og var på
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veien rundt kl 10. I år skulle vi igjen besøke
National Motorcycle Museum og Triumph
butikken i Birmingham. Det hører med til
historien at på vei opp dit på motorveien ble
undertegnende noe overivrig i å vise side-

Lunsj og handling av et par suvenirer ble
det også tid til før ferden gikk videre inn til
sentrum. Triumph Birmingham har et godt
utvalg i de fleste størrelser av mc bekledning
og utstyr på lager i butikken. Det ble lagt

mann et foto på iPad’en under kjøring. Dette
ble iakttatt av en tilfeldig forbipasserende
politibil. Da kom blålyset på og vi stoppet
langs veikanten. Da var det bare å sitte å
vente på politimannen med vindu åpnet, være
høflig og høre hva han hadde å si. Jeg fikk
beskjed om å følge med inn i politibilen hvor
jeg så stod tilrette som en angrende synder for
å ha kjørt bil med iPad’en på rattet. Jeg var
svinheldig og slapp unna med en advarsel og
ikke 200 pund i bot, noe som ville ha redusert
handle budsjettet vesentlig. Forøvrig var det
meget profesjonelle, korrekte og hyggelige
politimenn jeg ble tatt hånd om. Konklusjon:
«Point taken and lesson learned»

Triumph T150

igjen noen pund der også. I år var faktisk jeg
eneste mann som ikke handlet der.
Turen fra Birmingham opp til Stafford tar
en snau time. Første stopp der er et stort
supermarked hvor det hamstres øl og snaks
til langt hyggelige priser enn her hjemme.
Wyndale’s som vi bor på ligger bare et
par hundre meter unna og etter utpakking
og innsjekk der blir det endelig tid for en
forfriskende øl for sjåføren også. Vi har
stort sett et 4-manns rom, 2-manns rom og
et enkeltværelse. 4-manns rommet fungerer
som base og «partybule». Det er ikke til
å stikke under en stol at praten går livlig,
humøret er på topp og at det er god stemning
i dette rommet. Det hører jo med å ta en
pubrunde når man er i England, så vi inntok
både mat og drikke på en pub vi fikk anbefalt.
Vi legger alltid turen innom baren på «Swan
hotel» hvor stappmette karer gjerne bytter ut

Vi har vært på National Motorcycle Museum
4-5 ganger tidligere, men det var et par år siden
sist. Det er jo en imponerende samling de har
selv om jeg naturlig nok er interessert i racing
avdelingen med sykler fra sent sekstitallet og
tidlig syttitallet. MAC 232, Malcolm Uphill’s
bike er selvfølgelig min favoritt i samlingen.
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volumiøst øl med GT’s før vi vandrer tilbake
til rommene.

svarte. Andy Gregory (Tidligere Tri-Cor) har
en flott stand ute og det er imponerende hva
han har fått produsert av deler. Det er ikke
mye du ikke får tak i dersom du vil bygge
deg en «ny» Bonneville. Jeg har klart å miste
og brekke flere Whitworth fastnøkler. £15 for
et sett med nye fastnøkler var det ikke mye
å utsette på. Det er lett å gå helt «rabiat» i
deler og tilbud. Vi gikk rundt i 6-7 timer før
vi var fornøyde og klar for retrett til motellet.
Da vanket det duggfrisk bayer rett fra kjølen
og ny runde med livlig prat, skrønehistorier
og godt humør på 4 manns «partyrommet».
Det er en takknemlig jobb å arrangere en slik
tur med gamle kompiser fra barndommen og
et par «nye» MC kompiser. Kl 1945 var vi å
finne i restauranten på Swan hotel, da hadde
vi reservert bord til alle. Rundt et trivelig
bord fikk vi i oss et sivilisert måltid (les
ikke bare fish and ships og øl). Et par GT’er
smaker alltid godt etter avsluttet måltid med
både dessert kaffe og konjakk. Det er vel
ikke til å stikke under en stol at vi bidro til
å heve gjennomsnittsalderen blant klientellet
både i baren og på vår byvandring i sentrum
deretter. Derfor var det like greit å komme seg
i seng i 01 tiden for å være rimelig opplagt til
søndagen.

Lørdag 22.4
Vi hadde bestilt frokost til kl 0830.
Halvvoksne karer våkner jo gjerne lenge før
det, selv om formen ofte er litt redusert som
følge av aktivitetene fra kvelden før. Paul er
førstemann som våkner noe som er umulig å
legge merke til uten å gå i detalj.... men en ting
er klinkende klart, ingen av disse karene er
morgengretne uansett form, og latteren sitter
løst fra morgengry. Full English breakfast
hører med, aorta får godt med smurning og
tarmtottene får real juling allerede fra starten
på dagen. Det er bare et par km fra motellet
opp til messe området. Litt kø hører med før
man får parkert på en stor og populær messe.
Vi ankom litt over kl 10 og da var det allerede
fyllt godt opp med både biler og mc’er på
parkeringsplassen. Deretter følger som vanlig
en kort fotmarsj, kjøp av billetter (£14) Det
er umulig å holde 7 mann samlet da lengden
på handlelistene varier fra laaaang til kort. Vi
plitter gjerne opp og møtes ca hver andre time.
Vi har telefonkontakt dersom noen spotter
spesielle ting noen måtte være på utkikk etter.
Det er mange boder ute, og noen få med mye
uinteressant (les japansk eller amerikansk),
men de er heldigvis i et stort mindretall.
Vi var heldig med været, solen skinte og
temperaturen var helt perfekt for å traske
rundt. Det er hyggelig å gå rundt å kikke, ta
seg tid til å finne noe som måtte ha interesse.
Inne i hallene er mange sykler utstilt og her
finner man mange perler. Graham Bowen,
som vel må regnes blandt de aller fremste
til å restaurere Triumph’s hadde sin hvite
1963 Bonneville med produksjonsnummer
13 utstilt. Han ble forøvrig premiert med
førstpris for dette smykke av en motorsykkel.
Jeg har begynt på mitt 1967 T-120R bobber
prosjekt, og da passet det godt å legge turen
innom Central Wheel sin stand å ta en prat
med med felgekspertene. Jeg bestilte like
godt to felger med standard mål pulverlakkert

Søndag 23.4
Frokost kl 0930 og utsjekk fra rommene. Vi
prøvde å booke rom for neste år messe, men
da fortalte vertskapet at de mest sannsynlig
kommer til å pensjonere seg i løpet av året.
Det er i tilfelle litt synd for oss fordi vi har
trivdes veldig godt der, sentralt, billig, god
frokost og hyggelig vertskap. Time will show
hvor vi ender opp neste år. Neste utfordring
denne morgenen var å få plass til alt i en 7
seters Citroen nå som alle hadde handlet
endel. Jeg er oppvokst i hattehylla på en
boble, og jeg husker godt at min far ble en
pakke ekspert. Alle hulrom kan utnyttes, og
det virker også på en Citroen for å få plass
til 7 velvoksne karer med pikk og pakk. Vi
hadde bestemt oss for å ta en tur på messa
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denne dagen også og avtalte avreise derifra kl
13. Jeg rakk å saumfare området nok en gang,
og fikk svidd av noen flere pund. I tillegg fikk
jeg en prat med Graham Bowen som jeg har
møtt der mange ganger før. Jeg har tidligere
kontaktet han for å få svar på restaurerings
spørsmål. Han er en meget hyggelig mann
med utrolige kunnskaper og en perfeksjonist
til fingerspissende. Vi traff også Yla, en
velkjent kar i det norske Triumph miljøet.
Han hadde egen salgsstand ute med saker
han hadde hatt med seg i varebilen fra Norge
og han virket blid og fornøyd over at alt var
avhendet i løpet av messa.

Rabattavtale Dekkteam
Tomcc-N har nå inngått en avtale med
Dekkteam som tilbyr gode rabatter til
klubbens medlemmer.
I korte trekk er avtalen følgende: Det
gis 50 % rabatt på bil dekk, 50 % rabatt
på bil felger, 48 % rabatt på Continental
MC dekk, 25 % rabatt på Dunlop MC
dekk, 50% rabatt på Gulf oljer og
45% rabatt på Exide batterier. Gjelder
både sommer og vinter dekk, et godt
utvalg av felger og et bredt spekter av
smøreoljeprodukter og batterier.

Turen til Heathrow på drøyt 20 mil gikk
veldig greit denne gangen uten noen form
for kø eller andre trafikkale problemer.
Sikkerhetskontrollen på Heathrow er jo et
kapittel for seg selv når man kun reiser med
håndbagasje og den består 90% av gamle
Triumph deler. Heldigvis er det ofte en og
annen sikkerhets ansatt som har hørt om
Triumph motorsykler så alt går greit å få med
seg selv om hele kontrollen tar en del tid.
Etter et måltid på Heathrow gjorde vi oss klar
for ombordstigning påBritish Airways med
avgang kl 1935. Etter ca 2 timers flytur, vente
på bagasje og en snau time til Ski var det godt
å hoppe i bingen like før kl 01 på natten.

Det gis også noe rabatter på bilhenger
og tak-boks hotell der dette tilbys.
Rabatt satsene gjelder i utgangspunkt
på veiledende priser. Avtalen er
landsdekkende og gjelder alle
Dekkteams avdelinger i Norge og det
sortiment som avdelingene normalt
fører. Rabatt gis ved fremvisning av
gyldig medlemskort i TOMCC-N.

4 dagers “eventyr” var da over. Det er en
utrolig morsom kameratgjeng å dra på tur
med, og alle er like klare for ny turn neste
år. Til dere som ikke har vært på Stafford
enda, men lurer på om dere skal dra dit: Dette
er ikke noe å nøle over, kom dere avgårde,
det kan meget trygt anbefales om dere liker
gamle engelske motorsykler, motormuseer,
pubrunder og klassiske mc messer av
dimensjoner.

Avtalen i sin helhet vil bli distribuert
til medlemmene i neste Bladsøker.

Kjetil Eide Andersen TOMCC medlem fra Ski
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NORWEGIAN

BRITANNIA RALLY 2017
FOR

ENGELSK
MOTORSYKKEL!

TREFF

30.juni 2.juli
FARMERS MC
ved Lillehammer
•
•
•
•
•
•
•
•

musikk
frokost
middag
brus og øl
aktiviteter/leker
beste lyd
priser
flere overraskelser og mye
mer!

FOR INFORMASJON:

www.tomcc-n.com
WATOC

Rally Challenge

2017

Kontakt:
Glenn +47 97 02 78 80
Morten +47 91 62 51 62

- Fra sør (Lillehammer) følg E6 nordover ca 12 km, sving høyre mot fv 312 - følg skilting
- Fra nord, mot Lillehammer, følg E6, sving høyre mot fv 312 - følg skilting
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RIDE safe
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Klubbef
fekter
PULLC

APS kr

For those cold nights

FULL Z

IP kr 500

,-

SWEAT kr 4

00,-

NEW DESIGN !!

50,-

Transfer
m

erke flag
gkr 25,-

T-SHIRT kr
2

TØFF B
Ø
/Headne FF
ckers kr 100,-

00,-

Stoffmerke, Triumph Klistremerker x 3 stk Ryggsekk -

TA KONTAKT MED TOMCC-N
v/Maj-Britt Nordengen
epost: majabr@hotmail.no
eller ring telefon 91751728
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kr 50,kr 30,kr 200,-
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Classic Motorcycles
Åshaugveien
2C - 3170 Sem
E-18 v. Tønsberg
Tønsberg/Sem,
Tlf. 33359340
Tlf. 33 35 93 40 Fax. 33 35 93 49
www.classic-motorcycles.no
www.classic-motorcycles.no

Classic Motorcycles AS

på lager!

Bikerstreet Stavanger
Mariero, Tlf. 51 63 63 63
www.bikerstreet.no

AMD motorsykler AS
Oslo, Tlf. 22 80 57 40
www.amd.no

ADVENTURE
- TOURING - ROADSTER - CRUISER - CLASSIC - SUPERSPORT
De fleste 2008-modeller

Triumph deler og utstyr
sendes over hele landet.
Davida hjelmer
Watsonian/Squire sidevogner
Stort utvalg av engelske MC

Vi har din nye Triumph!

Alf Graarud Motor AS
Sarpsborg, Tlf. 69 13 71 71
www.agmshop.no

Street Triple RX

Nyhet! Tiger 800/XC/XR/XRx/XCx/XCA/XCT

NYHET! Tiger Explorer XR/XRT/XRx/XCA/XCx

RETUR:
TOMCC v/Jens Hovind
Hovinvegen 9
2067 Jessheim

